


COOMPANION KALMAR LÄN
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Ewa Engdahl, Chefredaktör och 
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VI PÅ COOMPANION KALMAR LÄN

PÅ SPRÅNG
MOT 
FRAMTIDEN!
Coompanion Kalmar län är en del av den 
omfattande kooperativa samverkan som 
funnits i vårt län under många decennier. 
Kooperationen verkar inom många 
branscher med företag som Arla, Södra, 
Lantmännen, Coop, Länsförsäkringar, HSB 
och Riksbyggen. 

Ledordet är medlemsdemokrati, en 
medlem en röst. Hållbarhet är en del av 
de kooperativa principerna. Det finns en 
särskild stolthet bland medlemmar och 
anställda i kooperativa företag. Inom 
Coompanion arbetar vi med att ge råd 
till dem som är intresserad av att starta 
företag. Vi har ett uppdrag från regering 
och riksdag. Vi sprider information och vill 
bidra aktivt till att vår region, inte minst landsbygden, utvecklas. Det handlar om allt från 
digitala butiker till laddstolpar. Vi gör det för vi tror på människorna här, deras egen styrka 
och kraft att bidra till något bättre och hållbarare. 

Vi lyfter gärna fram de gröna näringarna, skog och jord, vilka historiskt varit kooperativa 
noder. Vi vill göra länet rundare och mer lättillgängligt. För oss som bor här men också för 
besökare. Coompanion driver projekt och samarbetar med andra föreningar för att ge fler 
utrymme att testa sina idéer. Intresset för kooperation och göra saker tillsammans växer 
inte minst hos ungdomar. Kanske i nya former. Fler digitala miljöer skapar möjligheter 
men kräver ödmjukhet. Världen förändras, klimatet finns på allas läppar. Coompanion är 
ett verktyg för att greppa framtidens utmaningar. Jag är stolt att tillsammans med kunniga 
medarbetare och medlemmar få delta i den resan. Kooperativ samverkan är inte lösningen 
på allt men mycket. Välkommen att ta språnget in i framtiden med oss! 

     Mats Blomberg
     Ordförande Coompanion Kalmar län

48000
Så många informerar Coompanions 
23 regionkontor årligen om hållbart 
företagande och lokal och regional 
utveckling. Totalt utbildar Coompanion 
årligen över 6000 personer inom 
områden som ledarskap, styrelsearbete 
och socialt och hållbart företagande. 

Dessutom ger Coompanion rådgivning 
om företagsstart och -utveckling till 
närmare 900 företag över hela landet 
varje år.

Coompanion är experter på ko-
operation. Ett ord som kommer från 
det lantinska uttrycket att ”arbeta 
tillsammans”. Ett kooperativt företag 
står för jämlikt och demokratiskt 
ägande och styrning där varje 
medlem representerar en röst vid 
den årliga stämman Den vanligaste 
företagsformen för kooperativ är 
ekonomisk förening. De 100 största 
ekonomiska föreningarna i Sverige 
hade 2019 en sammanlagd omsättning 
på 491 miljarder kronor och upp emot 
100 000 personer anställda.

Coompanion Kalmar län har under 
många år både drivit rådgivning och 
projekt framgångsrikt. Under 2020 
nådde information från Coompanion 
Kalmar län nästan 20 000 personer, 
ca 40 företag var i någon form av 
rådgivning och 150 personer har 
deltagit i utbildning.
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KRETSLOPP 
SOM 
AFFÄRSIDÉ

Ibland måste man åka bort för att se vad man har hemma, det är ett talesätt 
man lätt tänker på när man hör om Rugstorps lantgård. Insprängd i den 
småländska skogen mellan stenar och bäckar ligger en gård som drivits i samma 
familj sedan sex generationer. I grunden är det en gård med huvudsakligen 
mjölkproduktion, men sedan 2013 har Rugstorps lantgård utvecklats med får, 
bageri, mejeri, café och mathantverk som glass, yoghurt och ostkaka. Men 
detta har inte alltid varit en självklarhet. 

För något år sedan deltog Rugstorps lantgård i en internationell satsning (CEKO) 
som Coompanion Kalmar län drev. Fokus låg på att belysa hållbarhetsfrågor 
och att utveckla kretsloppet, det cirkulära i verksamheten hos de företag som 
deltog. Dess idéer lever i allra högsta grad på gården.

”Det vi gör här på gården är cirkulärt”, säger Ingeli Ivarsson som äger gården 
tillsammans med sin man Örjan. 

För hundra år sedan var det man gjorde på en gård cirkulärt och det är det 
arbetssätt man fortfarande eftersträvar på Rugstorp. Därför har man idag något 
man kallar ”Smaka på Gården”, som är en smakresa i gårdens delikatesser 
men samtidigt en konkret beskrivning av vad som menas med kretslopp då 
råvarorna produceras på gården.

”Det som är självklart för oss känner många inte till, så att kunna erbjuda 
denna kunskap på ett roligt sätt är något vi tror väldigt mycket på”, avslutar 
Ingeli. Många av gårdens produkter kan man också hitta i affärer och andra 
gårdsbutiker lokalt.

ALLA 
LÄNGTAR
EFTER SOL

Ett stort tak i Vennebjörke i Vimmerby 
kommun i norra Småland är helt täckt av 
solceller. 

Allt startade med att Per-Åke Svensson 
gick med i en studiecirkel där han skulle 
lära sig mer om hållbar energiproduktion 
och framförallt om solceller. Detta 
resulterade i att en grupp likasinnade 
träffades och började lära sig mer om 
vad det skulle innebära att installera 
solceller på sina fastigheter. Per-Åke 
rekommenderar detta som ett sätt för 
exempelvis villaägare att hjälpa varandra, 
så att inte varje enskild behöver göra hela 
jobbet själva.

I ett tidigt skede dök möjligheten upp att 
använda taket i Vennebjörke och detta var 
starten till det som skulle bli Solenergi i 

Vimmerby. Man bestämde sig för att sälja 
andelar och tidigt fick man med det lokala 
energibolaget i Vimmerby. Nu fanns det 
inte någon återvändo, detta måste bara 
göras! Totalt kunde man installera 638 
solpaneler på taket som producerar 190 
000 kilowattimmar per år.

Vilken företagsform som skulle användas 
var aldrig någon fråga. Det skulle vara 
en ekonomisk förening för att alla 
medlemmar skulle ha samma inflytande 
och man skulle jobba för alla medlemmars 
ekonomiska intressen. 

Idag är Per-Åke ordförande i den 
förening som äger solcellerna på taket 
i Vennebjörke. Han berättar att de var 
tvungna att komplettera med ett banklån 
utöver insatserna för att få det att gå 

ihop. Men bra med sol och elpriser som 
varit okej har gjort att man kunnat betala 
av detta på 4 år. ”Mycket bra”, säger Per-
Åke.

Per-Åke har föreläst på Lokal-
energidagarna vid ett seminarium där 
bl a han och Göran Bryntse, ordförande 
i SERO, Sveriges Energiföreningars 
Riksorganisation delar med sig av 
kunskaper och erfarenheter. Göran 
berättar att Sverige ligger i absolut 
lägsta ligan vad gäller kooperativ 
energiproduktion. Det finns över 3000 
energikooperativ i EU men väldigt få 
i Sverige. Ett land som ligger i topp är 
Grekland och det kan förklaras av att 
geografin ligger utsprdd på öar där 
sammankopplingen av energisystem 
blir väldigt dyr och komplicerad. Detta 

främjar småskalig produktion istället 
för stora anläggningar. Är Grekland 
ett land vi borde lära av, frågar vi Per-
Åke.

”Det tycker jag absolut, det är 
framför allt vårt skattesystem 
som missgynnar den typen av 
energiproduktion vi har”, säger 
han och fortsätter, ”Kan vi sprida 
ut energiproduktionen mer kan vi 
också slippa de stora sår i naturen 
som kraftledningsgator skapar, 
detta borde ligga i allas intresse.” 
När man hör Per-Åke berätta 
förstår man att vi inte kan lägga vår 
framtida energiproduktion på några 
få stora bolag utan vi måste få ett 
system som gör det möjligt för alla 
att vara med. På Europa-nivå pratar 
man nu om energigemenskaper, att 
människor går ihop i kooperativa 
lösningar och producerar och 
konsumerar energin lokalt. Detta 
behöver även Sverige ta till sig. 
Decentraliserade lösningar stärker 
också uthålligheten i krislägen.

Avslutningsvis frågar vi Per-Åke 
om framtiden.  ”Vi vill bygga mer 
solceller, problemet är bara att 
hitta bra tak eller mark, vi vill ju inte 
använda värdefull åkermark”.

Solenergi i Vimmerby går sin egen väg
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HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

Produkter från Rugstorps Lantgård

! Småskaliga initiativ skulle 
kunna vara en del av lösningen 
på omställningen av energi-
systemet i Sverige till mer 
förnybar energi!

Coompanion arbetar intensivt med 
informationsåtgärder till riksdags-
politiker och ministrar i syfte att 
förändra skattelagstiftningen mm. så 
att energikooperativ skall få samma 
ekonomiska villkor som en enskild 
person som producerar förnybar 
energi har.

Taket i Vennebjörke

Agenda 2030 mål 9 - Bygga motstånds-kraftig 
infrastruktur, verka för en inkluderande och 
hållbar industrialisering samt främja innovation

Agenda 2030 mål 7 - Säkerställa att alla har 
tillbång till tillförlitlig, hållbar och modern 
energi till en överkomlig kostnad.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Agenda 2030 mål 12 - Säkerställa 
hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster



Varje år möter Coompanion 7 500 
personer med visioner och idéer som de 
vill förverkliga tillsammans med andra. 

Coompanion är expert på ekonomisk 
förening, en företagsform för ko-
operativ, där individer och/eller 
juridiska personer samarbetar. Detta 
skiljer sig från aktiebolag som är en 
kapitalsammanslutning.  Ägande och 

Vi talar med ordförande Bo ”Bosse” 
Johansson som berättar hur verksamheten 
har förändrats över åren. Kooperativet 
grundades 1959 och har blivit mest känt 
för att man odlar och distribuerar svenska 
helylleprodukter som gula ärtor och bruna 
bönor.

Men tiderna förändras. ”Idag pratar vi 
mycket om gråärt och alla sorters bönor, just 
nu åkerbönan som tidigare bara odlades 
som en foderprodukt. Detta är proteinrika 
växter som passar bra in i dagens moderna 
matlagning”, beskriver Bosse.

Föreningen har tidigare haft 400 
medlemmar men har nu 130. 
Odlingsarealen är ungefär densamma, 
vilket visar att gårdarna blivit större. Det 
ställs allt större krav på leverantörer till 
livsmedelsbutiker, vilket gör det svårare 
för gårdar att själva packa och distribuera 
sina produkter. Totalt arbetar 30 personer 
på TP. 2019 köpte man potatisdistributören 
Solanum, som nu är ett dotterbolag till 

Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter.

”Vi ägs av våra leverantörer som också är 
aktiva medlemmar. Medlemmar som alla 
kan vara med och påverka”, fortsätter 
Bosse som menar att det skapar hållbarhet 
över tid. Hade verksamheten varit ett 
aktiebolag hade det kunnat bli uppköpt 
någon gång under de 62 år det funnits. 
Kontor och beslutsprocesser kunde då ha 
lämnat regionen och hamnat långt borta. 
Med en sådan lösning hade en odlare på 
Öland givetvis haft svårare att påverka 
utvecklingen. Ett kooperativt företag kan 
inte säljas, däremot kan medlemmar gå in 
och ur, allt utifrån föreningens och/eller 
leverantörens behov.

Bönor och ärtor, äldre tiders 
basföda, är produkter som ökar 
i efterfrågan. Detta är något 
som Kalmar Ölands Trädgårds-
produkter, i branschen kallat 
”TP”, tydligt kan vittna om. 

400 g blötlagda och kokta öländska bönor, tex 
vita
3 msk rapsolja
0,5 dl vatten eller mjölk (välj det som passar dina 
gäster!)
0,5 tsk salt
4,5 dl vetemjöl + mjöl till utbakning (använd 
gärna ölandsvete, spelt eller en blandning av vete 
och lite råg eller korn). 
Valfria kryddor ex. hel kummin, anis, fänkål, 
rosmarin eller timjan.

Mosa bönorna med en gaffel och blanda med fett 
och vätska.

Rör sedan ner salt, mjöl och kryddor. Knåda ihop 
degen i bunken.

Dela degen i 20 bitar. Mjöla bänken och kavla ut 
varje bit så tunt som möjligt. Stek bröden (torr 
panna/häll utan fett) medan du kavlar ut nästa. 
Stek några minuter på varje sida. Under en 
handduk håller de sig ljumna och mjuka.

BÖNBRÖD ATT 
STEKA
Jättegott till både mat och fika!

1

FEM TIPS
Går du i tankar om att kanske starta ett företag? Ja, då är det inte 
alltid lätt att veta i vilken ände man skall börja. Här nedan har du 
fem frågor du kan fundera på så kommer du en bra bit på vägen.

2

3 4

5

AFFÄRSIDÉ
Skriv ner den på max 

fem rader.
VÄRDERINGAR

Hitta vad som förenar er.

MÅLSÄTTNING
Vill ni något mer än bara skapa 

några jobb?
FÖRDELNING

Vem är bra på vad, saknar ni 
någon kunskap?

DEMOKRATI 

Hur kan alla bli delaktiga?

Vad är en fiberförening och varför 
behövs de? Då utbyggnaden av fibernät 
på landsbygden inte alltid prioriteras av 
kommuner eller kommersiella aktörer 
får invånarna lösa bredbandsfrågan 
i egen regi. På många håll startar 
bygdens folk fiberföreningar som sedan 
bygger och driver fibernäten. Det är 
ofta mångmiljonprojekt som kräver 
mycket kompetens och många ideella 
arbetstimmar innan allt är klart.

Varför har du engagerat dig i frågan? I 
mitt arbete som rådgivare för kooperativa 
företag är det naturligt att även stödja de 
som vill starta en ekonomisk förening för 
att bygga fibernät. Jag är också delägare 
i två lokala fiberföreningar varav den ena 
byggde sitt fibernät för flera år sedan, och 
den andra är i färd med byggnation i år.

Finns det andra områden där 
föreningslösningen kan komma 
till användning? Det kooperativa 
företaget används ofta när man vill lösa 
samhällsutmaningar tillsammans. Här 
hittar vi exempelvis energiproduktion, 
barnomsorg och äldreomsorg, Många 
unga startar en ekonomisk förening 
för sitt musikband. Delaktighet och en 
gemensam värdegrund är faktorer som är 
viktiga för det kooperativa företagandet.

FIBERFÖRENINGAR, 
DÄRFÖR BEHÖVS DE 
Verksamhetsledare i Kalmar län Ewa 
Engdahl är mycket engagerad i frågan om 
fiberföreningar. För att få veta lite om vad 
det är och vilken nytta det gör har vi ställt 
tre frågor till henne.
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MÖTEN LEDER TILL 
FÖRETAGANDE!

styrning i ett kooperativ sker demokratiskt, 
med social, ekonomisk och miljömässig 
hållbarhet som viktiga parametrar. 
Kooperativa företag har också en stark 
gemensam värdegrund. Ett personligt 
engagemang, tillit och förtroende gör 
de kooperativa företagen långlivade och 
uthålliga.

”Vänd dig till Coompanion för rådgivning 
när du skall starta företag tillsammans 
med andra”, säger Ewa Engdahl, rådgivare 
& verksamhetsledare för Coompanion 
Kalmar län.Foto: Emma Jansson, Eplaros

Agenda 2030 mål 17 - Stärka genomförande-
medlen och återvitalisera det globala partner-
skapet för hållbar utveckling

GAMMALT BLIR HIPPT

Kontakta Coompanion för 
mer information och råd. 

Se Coompanion.se/kalmar-lan

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

Agenda 2030 mål 9 - Bygga motstånds-kraftig 
infrastruktur, verka för en inkluderande och 
hållbar industrialisering samt främja innovation
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Obemannade    
     butiker
 fungerar

Trender kommer och går. Vi flyttar till bruksorten för att jobba i fabriken, 
vi flyttar till stan för att jobba på kontor och nu, när vi kan jobba hemifrån, 
då kan vi ju bo var vi vill. Längtan efter ökad livskvalitet gör att fler lämnar 

staden för mindre orter. Men landsbygdens dragningskraft hänger ihop med 
dess serviceutbud. Vi vill ha närhet till naturen, men också tillgång till skola, 

livsmedelsbutik, drivmedel, laddstolpar och wifi. 

När detta skrivs har det gått nästan ett 
år sedan byn tog över livsmedelsbutiken 
i Södra Möckleby på Öland. Tillsammans 
har man byggt upp det som idag är en 
av Sveriges större digitala butiker, med 
nära 200 delägare. Butiken har personal 
på plats under dagtid, men är till stor 
del obemannad. Ortsborna uppskattar 
såväl den bemannade servicen som de 
generösa öppettiderna och har vant sig 
vid att handla digitalt. 

”Idag går butiken hyggligt”, berättar 
Johan Persson, en av många eldsjälar 
som engagerat sig i butiken. Han säjer 
att ingen av de inblandade hade tidigare 
erfarenhet av att driva butik, men att alla 
har lärt sig jättemycket. I en butik utan 
heltidsanställda blir hjälpmedel som 
checklistor och årskalendrar är extra 

viktiga. Att bestämma sortiment och 
beräkna vilka mängder som går åt har 
varit svårt. 

”Bäst före-datum är den dyraste läxan, 
ett samhällsproblem där vår inställning 
behöver förändras”, säger Johan Persson, 
som menar att många kunder slutar köpa 
varor redan när bäst före-datum närmar 
sig.

Johan får frågan om han har något råd att 
ge andra som funderar på att starta en 
digital självbetjäningsbutik.

”Bygg ett bra nätverk, både för att 
förankra butiken i bygden, och för att 
otroligt många olika kunskaper behövs 
för att få det att fungera.” Butiken i Södra 
Möckleby har fått mycket uppmärksamhet 
och är idag ett av sydöstra Sveriges bästa 

Coompanion verkar för bibehållen 
och ökad service på landsbygden via 
ServiceLyftet, ett samarbete mellan 
sex län. Ann Sellbrink, projektledare 
för ServiceLyftet i Kalmar län, berättar 
att just butikernas roll blivit en central 
del i arbetet. ”Att driva en lanthandel 
innebär ofta långa arbetsdagar 
och små marginaler. Samtidigt vill 
kunderna ha större sortiment, längre 
öppettider och allra helst lägre priser. 
Det är svårt att få ihop.”  

Lösningen kan vara en helt eller delvis 
obemannad butik. Butiker där man 
öppnar dörren med Mobilt BankID, 
plockar till sig varor och betalar själv. 
En av landets största digitala butiker 
finns i Södra Möckleby på södra 

Öland. När ortens livsmedelsaffär lades 
ner gick bygden samman och startade 
eget. Butiken är delvis bemannad, och kan 
därför sälja även spel, apoteksvaror och 
tobak. Samtidigt erbjuder man generösa, 
obemannade öppettider året om.

”Butikspersonalen blir inte lika bundna 
vid kassan, kostnaderna minskar och 
kunderna får en bättre service”, säger Ann 
och fortsätter, ”båda blir ju vinnare.”

Intresset för att starta och utveckla 
digitala butiker är stort. ServiceLyftets 
handbok, filmer och webinarier sprider 
kunskap, erfarenheter och idéer över hela 
landet. Inom Coompanion finns också sex 
projektledare, en i varje Servicelyft-län, 
som kan losta, tipsa och ge råd till den som 

vill veta mer. ”Det här är bara början. Vi 
kommer att få se fler digitala lösningar 
hos både lanthandlare och gårdsbutiker 
i framtiden.”

Lanthandeln är en viktig service- och 
knutpunkt, som rankas högt av ortens 
invånare. De digitaliserade butikerna 
med obemannade öppettider blir allt 
fler, och de fungerar! Kanske leder det 
till att husen på landsbygden fortsätter 
att öka i attraktion och att allt fler väljer 
att leva nära både natur och service.

HELA BYGDENS BUTIK

exempel på hur den digitala tekniken kan 
förbättra landsbygdens service.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Agenda 2030 mål 12 - Säkerställa hållbara 
konsumtions- och produktionsmönster
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LADDA HELA 
KALMAR LÄN
Antalet elbilar ökar konstant och 
EU förutspår upp till 2,5 miljoner 
elbilar till år 2030. Men hur skall 
dessa bilar laddas, och framför allt 
på landsbygden? Erfarenheter från 
exempelvis bredbandsutbyggnaden 
visar på svårigheterna och behovet av 
stödinsatser.
Inom ramen för Servicelyftet har 
Coompanion Kalmar län tillsammans med 
Miljöfordon Sverige och Hela Sverige Kalmar 
län sammanställt runt 200 tänkbara platser 
för laddning i Kalmar län och Glasriket. 
Dessutom har man tagit fram en kooperativ 
affärsmodell för att installera och driva 
laddpunkter.

”Jag är överraskad över hur stort intresset 
varit”, säger Jonas Lööf, verksamhetsledare 
på Miljöfordon Sverige.

”Vi kan inte kan lita på att eldsjälar ska 
lösa detta”, fortsätter han. ”De kommer 
göra en del men det kommer finnas luckor 
som behöver fyllas.” I en region beroende 
av turism behöver elbilsägare känna sig 
trygga att kunna åka runt och besöka olika 
sevärdheter.  Detta kräver inte snabbladdare, 
men någon form av laddare.

”Det är huvudsakligen fyra saker som 
behöver komma till för att detta skall 
fungera”, sammanfattar Jonas, ”Att lokala 
myndigheter agerar, att de statliga stöden 
följer med, att det finns lokalt ansvar för 
driften och sist en god samverkan för att 
göra det enkelt för elbilsägarna.”

I den lilla orten Odensvi finns det en butik som är navet i mycket 
som sker på orten. Man hjälper campingen genom att man 
hanterar deras bokningar och man har utlämning av varor i 
samarbete med bygdegården. Det är så här det många gånger 
fungerar på landsbygden. Men problemet är att kunna ha mer 
öppet i butiken så att bönderna kan handla innan de sätter sig i 
traktorn på morgonen eller familjen som behöver handla på kvällen 
efter jobbet kan hinna fram.

”Bemannat på dagen men obemannad butik på morgon och kväll 
är framtiden”, säger Malin Lööf Johansson som driver butiken 
i Odensvi. Hennes problem är hur hon skall få tid att hitta bra 
lösningar. Men Malin är övertygad; Detta är framtiden. Inte i år 
men kanske nästa år kan vi inviga den delvis digitala butiken!

Läs hela rapporten på 
coompanion.se/kalmar-lan

”DET SKA INTE 
VARA SVÅRT”

Samhället ställs inför nya utmaningar hela tiden, utmaningar som vi måste bli både bättre 
och snabbare att anpassa oss till. Därför är samarbeten som skapar bra förutsättningar en 

viktig nyckel för att nå framgång, eller som Johanna Wyckman säger, ”Det ska inte vara svårt”.

Johanna Wyckman är ett regionråd 
med ett stort hjärta för ideella organi-
sationer. I november 2020 blev hon 
regionens representant i arbetet med 
att ta fram en gemensam plattform 
för att underlätta samarbete mellan 
offentliga organisationer och den 
idéburna sektorn. Med vilja, glöd och 
ett stort ordningssinne tog Johanna sig 
ann uppgiften. Själv säger hon att det 
är hennes uppväxt i föreningslivet som 
gör att hon förstår vilken samhällsnytta 
ett samarbete mellan idéburen- och 
offentlig sektor kan innebära. 

”Vi i Sverige är med i genomsnitt fyra 
föreningar, något som varit viktigt för 
skapandet av det Sverige vi har idag. Men 
kittet är inte lika starkt längre, vi måste hitta 
nya lösningar”, säger Johanna och fortsätter, 
”det som är riktigt bra med plattformsarbetet 
är att initiativet kommer ifrån idéburen 
sektor själva.”

Under tiden med Corona har behovet av 
samarbeten med idéburen sektor blivit både 
tydlig och konkret. Ett exempel som Johanna 
lyfter fram är tillverkning av skydd där man 
kunde hitta lösningar tillsammans både 
snabbt och effektivt.

”Ett organiserat arbete med tydliga vägar 
in är viktigt för att detta skall fungera 
smidigt”, säger Johanna och lägger till 
att det ökade problemet med psykisk 
ohälsa inte kan lösas av regionen själva. 
Här kan regionen samarbeta med andra 
organisationer och på så sätt få ännu 
bättre resultat.

Det är tillsammans vi löser problem, sättet 
vi väljer att organisera oss får inte stå i 
vägen. Därför är arbetet med samhälls-
plattformen mycket viktig.

Johanna ser sig själv som en förenings-
människa och känner sig stolt över det.

JÄMSTÄLLDHET Agenda 2030 mål 5 - Uppnå jämställdhet 
och alla kvinnors och flickors egenmakt

LANTHANDLARE SER 
IN I FRAMTIDEN

Agenda 2030 mål 11 - Göra städer och 
bosättningar inkluderande, säkra, mot-
ståndskraftiga och hållbara

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN



Idén landade in hos Ewa Engdahl, 
verksamhetsledare på Coompanion 
Kalmar län redan 2013 då en av länets 
föreningar väckte frågan om hur 
samarbetet mellan den idéburna och 
offentliga sektorn skulle kunna utvecklas 
i länet. Kanske kunde de idéburna 
verksamheterna organisera sig? Behovet 
blev än mer tydligt under flyktingkrisen ett 
par år senare. När samhället ställdes inför 
stora utmaningar saknade den offentliga 
sektorn organiserade och effektiva 
kommunikationsvägar med de idéburna. 

Tack vare medel från Europeiska Social-

fonden kunde Coompanion driva frågan 
vidare inom Samverkansplattform i 
Kalmar län. Därigenom har också det 
Idéburna nätverket Kalmar län, en 
regional förening för samhällsfrämjande 
organisationer, bildats. Tillsammans med 
det offentliga ska man nu skapa lösningar 
på olika samhällsutmaningar. 

Samverkansplattformen driver tre pilot-
verksamheter, där idéburna verktyg 
och modeller testas i praktiken. Här 
erbjuder Ölands Museum Himmelsberga, 
Kalmar Hunddagis och Funktionsrätt i 
Kalmar insatser med syfte att individer 
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Föreningsengagemang är ett viktigt DNA 
i Sverige. Detta är en stor tillgång som 
det offentliga måste ta tillvara, menar 
Edvin Arnby-Machata. Till vardags är 
Edvin verksamhetsutvecklare på Rädda 
Barnen och nu också ordförande i den 
nybildade regionala föreningen Idéburna 
nätverket Kalmar län. Ord som enad 
röstbärare, anta stora utmaningar och 
upprätthålla välfärden beskriver vad 
föreningen jobbar med. Samhället är fullt 
av utmaningar, utmaningar vi lättare kan 
möta tillsammans, förklarar Edvin.

”Det är bra att Kalmar län nu har fått denna 
regionala förening för idéburna aktörer, 
kanske inte först men också långt ifrån 
sist i landet”, säger Edvin och avslutar, 
”Coompanion har haft en viktig roll att 
hålla ihop och coacha arbetet, det hade 
gått mycket långsammare utan dem.”

VARANNAN
PERSON
ARBETAR 
IDEELLT
Ja, hälften av Sveriges befolkning 
arbetar på något sätt ideellt. Vi är 
också i genomsnitt medlemmar i 
fyra föreningar. Funktionsrätt Kalmar län är en av 

de organisationer som driver en 
pilotverksamhet inom ramen för 
Samverkansplattform Kalmar län, där 
offentliga och idéburna aktörer skall lösa 
gemensamma utmaningar i samhället. 
Genom att låta människor som själva gått 
igenom kriser i livet berätta, kan andra 
dra lärdom och på så sätt bli bättre i sitt 
bemötande. Eftersom organisationer 
och arbetsplatser hela tiden utvecklas 
och nya personer kommer in, är detta 
ett utbildningsarbete som det finns 
ett ständigt behov av. Det är här 
Funktionsrätts föreläsare och deras 
föredrag kommer in.

En som nu är redo att komma ut och 
föreläsa är Joakim Hammar. Under hela 
sin uppväxt har han känt sig otillräcklig. 
Matematik t ex har varit mycket svårt för 
honom. När han gick i första klass fick 
han frågan om han ville gå tillbaka till 
fritis. ”Det kändes för djävligt”, minns 
Joakim. Att lämna vänner, att känna att 

man inte kan, allt kändes hopplöst. Tyvärr 
fortsatte mycket av Joakims skolgång på 
samma sätt och han säger att han många 
gånger var fruktansvärt deprimerad och 
hade mörka tankar. Detta fortsatte genom 
gymnasiet och vidare i mötet med Arbets-
förmedlingen. 

Först när Joakim var 22 år gammal konstate-
rades att han led av både Aspergers syndrom 
och autism. Att våga prata om det var svårt, 
han trodde att alla skulle se ner på honom 
och det tog en enorm kraft för att våga. Nu 
vill Joakim berätta sin historia och belysa 
fördomar som kan finnas om psykiatrin. 
Framför allt vill han förmedla att det finns 
hopp, alla är olika och det är okej.

Emelie Nilssons berättelse skiljer sig från 
Joakims då hon kommer från ett förhållande 
med droger och grov misshandel. Emelie 
kände att hon ville prova att berätta om sin 
resa att ta sig bort ifrån våld i nära relationer. 
Vad hon inte förstod var hur svårt det skulle 
bli och hur mycket gamla sår som ändå fanns 

där inne. Emelie säger att det är barnen 
som är anledningen till att hon lyckats 
vända sitt liv. Hade hon inte haft dem hade 
hon troligtvis inte funnits idag. 

Hon jobbar fortfarande med en 
prestationsångest och har fått diagnosen 
ADHD sent konstaterad. Detta har fått 
henne att bättre förstå varför hon beter 
sig som hon gör ibland. Föreläsningen 
har hon kallat ”Jag har varit på botten och 
vänt.” När man först träffar henne ser man 
en glad och framåt kvinna, men tyvärr så 
finns det så mycket mer där innanför.

Detta är bara en liten inblick i de 
berättelser som man under rubriken ”Alla 
har något att berätta” erbjuder företag 
och organisationer. Joakim och Emelie är 
två av de föreläsare som nu kan bokas via 
Funktionsrätt Kalmar län.

Under vintern har en grupp personer som på olika sätt hamnat utanför arbetsmarknaden fått 
träna sig i retorik och presentationsteknik, för att kunna berätta om sina utmaningar i livet. Vi 
har träffat Joakim Hammar och Emelie Nilsson, två personer vars berättelser berör på så många 
sätt.

Foto: Ulla Geertsen-Elm

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Agenda 2030 mål 8 - Verka för varaktig, 
inkluderande och hållbar ekonomisk 
tillväxt, full och produktiv sysselsättning 
med anständiga arbetsvillkor för alla

FRÅN VÅLD OCH  UTANFÖRSKAPFRÅN VÅLD OCH
 UTANFÖRSKAP

INITIATIVET KOM INIFRÅN
Coompanion Kalmar län startade Samverkansplattform Kalmar län hösten 
2019. Detta som ett resultat av flera års förarbete främst i samverkan med 
länets Integrationsråd och företrädare för idéburen sektor.

Edvin Arnby-Machata, verksamhetsutvecklare på Rädda Barnen 

i utanförskap skall komma i jobb, studier 
eller företagande.

Samverkansarbetet har kommit en bra bit 
på vägen, och det har gått mycket bra. En 
viktig framgångsfaktor är att den idéburna 
sektorn själv kom med initiativet.

”Det är skönt att se att mycket börjar gå av 
sig självt. Coompanions roll är att coacha 
processen framåt, inte driva den”, säger 
projektledare Åsa Selander.

Inledande diskussioner

Agenda 2030 mål 17 - Stärka genomförande-
medlen och återvitalisera det globala partner-
skapet för hållbar utveckling
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NYHETER PÅ 
DEMOKRATISK 
GRUND
Oskarshamns Nytt är en digital nyhets-
förmedlare med fokus på lokalnyheter i 
mellanlänet. Företaget startades våren 
2020, verkar i och runt Oskarshamn och 
finansieras med annons- och reklam-
försäljning. Det som skiljer Oskarshamns 
Nytt från många andra nyhetsaktörer är att 
verksamheten drivs i ekonomisk förening. 

En företagsform som bygger på lika 
inflytande för alla medlemmar och att 
man skall verka för alla medlemmars 
ekonomiska intresse. Vi frågar Peter A. 
Rosén som är ansvarig utgivare varför 
man valt denna företagsform.

”Det var enkelt för oss, det är en ren 
demokratifråga”, svarar han.

Fair Fire har erbjudit ekologiska bras-
tändare av återvunnet material till ett bra 
pris, till dem som vill kunna tända en brasa 
eller grill på ett miljövänligt och smidigt 
sätt. Då behövdes kunskaper om design 
och försäljning. Företaget behövde också 
en ekonomiansvarig.

Redan när UF-företaget startade upp 
undertecknade ägarna ett gemensamt 
regelverk för hur man skulle ta beslut – ett 
kompanjonavtal. Detta har varit ett stöd 
under hela UF-tiden.

Nu funderar några av studenterna på att 
gå vidare i ett nytt företag! 

På landsbygden, där varje arbetstillfälle 
räknas, blir slaget extra hårt. Lämnar 
jobben orten, kan både invånare och 
service minska eller försvinna.

Sverige har de näst äldsta företagarna i 
världen, och i Kalmar län är var femte över 
65 år.   Frågan om ägarskiften är viktig för 
hela samhället, men ändå ofta svår att 
prata om. Det handlar om ett livsverk som 
ska föras vidare eller ”pensioneras” ihop 
med sin ägare. 

Ann Sellbrink, som arbetar med ” Lokalt 
entreprenörskap i ny regi”, vill belysa 
problemet och få fler företag att överleva 
sin gamla ägare.

”Vi behöver titta på alternativa ägar-
skiften”, säger Ann. ”Kanske kan de 
anställda, alla eller några av dem driva 
företaget vidare tillsammans? Eller en 
kombination av anställda, tidigare ägare 
och andra aktörer.”

Med hjälp av avgiftsfri information och 
rådgivning driver ”Lokalt entreprenörskap 
i ny regi” frågan om ägarskiften där 
medarbetarövertagande kan vara en 
möjlighet.

”Problemet finns i alla branscher ”, säger 
Ann, ”Vi måste prata om det, och kanske 
tänka i nya banor innan det blir för sent.”

DET FÅR INTE SLUTA HÄR...
Vad händer när en företagsledare vill trappa ner men varken 
släktingar eller utomstående köpare är intresserade? Risken är att 
företaget läggs ner.

FRÅN KULTURMINNE 
TILL NYBYGGARE
Det saknas aktiva yrkesverksamma per-
soner inom byggnadsvård”, säger Julius 
Sääf på Ölands museum Himmelsberga. 
Tillsammans med Ölands Folkhögskola 
och Capellagården har man därför startat 
en utbildning i just byggnadsvård. Julius 
berättar att man vänder sig till både 
byggnadssnickare som vill vidareutveckla 
sig och personer med icke svensk 
bakgrund som ser detta som intressant. 
Det är vanligt att denna typ av hantverk 
har en mer framstående roll i många 
andra kulturer. 

Utbildningen fungerar som en vidare-
utveckling av Himmelsbergas integrations-
arbete inom Samverkansplattform Kalmar 
län. Här kombineras integration med 
odling för att ge deltagarna en väg till jobb 
inom de gröna näringarna.

KULTURARVSVÄXTER 
på Himmelsberga
På Ölands museum Himmelsberga pågår ett projekt inom grön rehabilitering. Pi-
lotverksamheten är en del av Samverkansplattform Kalmar län och vänder sig till 
nyanlända som här får möjlighet att lära sig mer inom den gröna näringen. 

På museet odlas det i stor utsträckning kulturarvsväxter, allt från äldre spannmål 
till olika örter, grönsaker och blommor. Dessa olika växter visas upp i tre odlings-
lotter där besökarna får ta del av grödor som odlats i generationer. 

Vad är då kulturarv? För att klassas som en kulturarvsväxt måste växten vara 
minst ett halvt sekel gammal men även ge bra med skörd och ha goda egenskap 
av bland annat smak. I Sverige har flera projekt gjorts för att samla in äldre fröer 
för att bevara vår kulturhistoria inom odling.

Varför ska vi odla kulturarv? Fördelen att odla kulturarvsväxter är att äldre sorter 
är anpassade till vårt klimat vilket också leder till ett mer miljövänligt jordbruk 
då växterna står emot sjukdomar bättre än de växter som nyligen är framtagna. 
Maten som kommer från äldre kulturarvsväxter är mer näringsrik jämfört med 
de grödor man får fram från yngre sorter. Genom att odla med kulturarvsväxter 
är du med och bidrar till vår biologiska 
mångfald.

Men dagisets hundar har också ett annat 
viktigt uppdrag – som arbetslivscoacher 
för ungdomar. Här får ungdomar som 
hoppat av eller aldrig börjat gymnasiet 
umgås med djur på ett kravlöst sätt. 
De känner sig behövda, får rutiner och 
motivation, som på sikt kan hjälpa dem att 
hitta tillbaka till skola och jobb.   

Kalmar Hunddagis är en av tre pilot-
verksamheter inom Samverkansplatt-
formen, där offentlig och idéburen 
sektor arbetar mot ett gemensamt 
mål. Tillsammans med psykiatrin och 
skolorna försöker man hitta en ny väg 

för ungdomarna. Coronapandemin har 
begränsat verksamheten, men snart 
hoppas man kunna erbjuda plats för fler 
ungdomar.

”Många av de som kommit hit är sköra”, 
säger Sara Eliasson som jobbar som 
handledare. ”Men det är otroligt roligt att 
se hur de kan umgås och hitta trygghet 
tillsammans med hundarna.”

Vi träffar Sashi, en av hundarna på dagiset. 
Många har varit rädda för honom i början, 
men snart förstår de att han är riktigt 
grym på gossiga björnkramar!

När matte och husse jobbar hela dagen kan hunden få sällskap, 
motion och aktivering på Kalmar Hunddagis. 

Projektledare Ann Sellbrink

SACHI, HUNDEN SOM 
ARBETSLIVSCOACH

Melker Svensson som varit VD på UF-företaget Fair Fire tycker att 
företagandet fungerar bäst när personer med olika erfarenheter 
och kompetenser kan samlas runt en affärsidé

UF I SVERIGE  läsåret 2020/2021

1980 startade UF i Sverige
Antal UF-företag: 11 027

Antal elever i UF-företag: 34 676

Antal rådgivare: 11 567

Antal skolor som erbjuder UF: 612

Antal kommuner där UF erbjuds: 200

UF företag drivs under skoltiden för att 
lära unga företagande. UF finns i 115 
länder.

Källa: ungforetagsamhet.se

Ahmad Jamous, Hugo Thoor, Melker Svensson och Mohammad Alalwan

ETT SAMMANSATT GÄNG!

Vill du eller ditt företag veta mer om 
alternativa ägarskiften? Kontakta Ann 
Sellbrink, ann.sellbrink@coompanion.se. 

Agenda 2030 mål 15 - Skydda, återställa 
och främja ett hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem.

Agenda 2030 mål 3 - Säkerställa att alla 
kan leva ett hälsosamt liv och verka för 
alla människors välbefinnande.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Agenda 2030 mål 12 - Säkerställa hållbara 
konsumtions- och produktionsmönster



Första gången jag på djupet insåg 
kraften i gemensamt, kooperativt 
företagande var när jag bodde i 
Guatemala. I en liten by träffade jag 
Mayakvinnor som hade gått ihop 
och sålde sina vävda sjalar och tyger 
i ett gemensamt företag. Genom att 
samarbeta så kunde de tillsammans 
spara, investera och sälja mer 
effektivt. För dessa kvinnor så gav 
det kooperativa företaget helt nya 
möjligheter, möjligheter att försörja 
sina familjer och kunna skicka barnen 
till skolan. 

Det är nu många år sen och jag är nu 
verksamhetschef för organisationen 
Svensk Kooperation. Och i min roll 
ser jag väldigt tydligt att kraften i 
det kooperativa företagandet är 
detsamma, oavsett var i världen det 
finns. 

Styrkan i att tillsammans med 
andra gå ihop och jobba för en 
gemensam, långsiktig vinst har visat 
sig framgångsrik för vårt land! Vi 

har många framgångsrika kooperativa 
företag, som har spelat en historiskt 
viktig roll i att bygga upp näringsliv 
och samhälle och som även är viktiga 
för den framtida utvecklingen. Den 
kooperativa företagsformen är verkligen 
ett företagande för framtiden. En av 
hemligheterna är kooperativa företags 
långsiktiga perspektiv på vinster och att 
de inte drivs av kvartalskapitalism eller 
kortsiktig vinstmaximering. De är därför 
hållbara, faktiskt mer hållbara än andra 
slags företag enligt undersökningar. 

Det har också visat sig att demokratiskt 
styrda, kooperativa företag är mer 
jämställda än andra typer av företag. 
Vi på Svensk Kooperation har jämfört 
kooperativa företag med aktiebolag, 
både små och stora, och kollat på 
könsfördelning i ledningarna hos alla 
företagen. Jämförelsen visar att de 
kooperativa företagen har en mycket 
bättre, mer jämställd könsfördelning. Ett 
exempel är andelen kvinnor som vd:ar. 
Hos börsbolagen är tio procent av vd:arna 

kvinnor, medan det hos de största 
kooperativa företagen är mer än dubbelt 
så många, 22 procent. Det finns mycket 
kvar att göra även för de kooperativa 
företagen innan de är jämställda, men 
de har kommit betydligt längre än de 
andra företagen.

Kooperativa företag ligger i framkant 
vad gäller jämställdhet, hållbarhet, 
ansvarstagande och långsiktighet. De 
kooperativa företagen i Sverige bidrar 
alltså till att det svenska näringslivet 
blir mer jämställt och hållbart. I byn 
i Guatemala blev det gemensamma 
kooperativa företaget en väg för 
kvinnorna till mer makt över sina egna 
liv, och det lokala samhället blev mer 
jämställt. Det finns en otrolig kraft i 
det kooperativa företagandet, både för 
individer och för samhällen, över hela 
världen. Låt oss ta tillvara den kraften 
och potentialen!

Petra Pilawa, Verksamhetschef
Svensk Kooperation
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