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OM EKONOMISKA 
FÖRENINGAR 
OCH KOOPERATION



Ekonomiska föreningar finns i de flesta branscher. De 100 största 
kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige omsätter cirka 10 
procent av Sveriges BNP och har ca 100 000 anställda! Trots detta 
är ekonomisk förening den minst kända associationsformen idag. 
Ekonomisk förening är den företagsform som är anpassad för kooperativa 
verksamheter, och har som syfte att främja sina medlemmars ekonomiska 
intressen genom en verksamhet som medlemmarna deltar i. Kooperativa företag 
främjar delaktighet, hållbarhet och lönsamhet. 

Forskningen visar att de kooperativa och ömsesidiga företagen är stabila, uthålliga 
och långsiktiga och klarar ekonomiska kriser bättre än andra företag. Vi ser också 
dubbelt så många kvinnor på ledande positioner i de större kooperativa företagen 
jämfört med börsbolagen.

Coompanion erbjuder kostnadsfri rådgivning som främjar entreprenörskap 
inriktat på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vårt arbete resulterar 
i företag som tar samhällsansvar, bidrar till lokal utveckling och en mångfald av 
ägarmodeller i det svenska näringslivet. Har du frågor eller funderingar som rör 
ekonomiska föreningar eller kooperativ verksamhet, kontakta oss! 
www.coompanion.se
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21 FAKTA OM EKONOMISKA FÖRENINGAR

1  Regleras av Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar. 

2  Registreras hos Bolagsverket.

3  Blir vid registrering juridiska personer med egen rättskapacitet.

4  Svarar för sina förpliktelser med sina tillgångar.

5  Har stadgar som registreras hos Bolagsverket.

6  Har en styrelse om minst tre personer och som registreras hos Bolagsverket.

7  Ska ha en ordförande och kan ha VD och särskilda firmatecknare, vilka registreras 
hos Bolagsverket.

8  Har minst tre medlemmar och en offentlig medlemsförteckning.

9  Bokför och upprättar årsredovisning enligt BFL och ÅRL.

10  Ska årligen på en föreningsstämma fastställa årsredovisningen.

11 Har minst en revisor som ska underteckna årsredovisningen och lämna revisions-
berättelse.

12  Är registrerade hos Skatteverket och deklarerar inkomst av näringsverksamhet 
samt i förekommande fall moms och arbetsgivaravgifter.

13  Får driva hela eller delar av verksamhet i ett dotterföretag, exempelvis i ett aktiebolag.

14  Har borgenärsskyddsregler som skyddar borgenärerna bland annat vid 
återbetalning av insatser, annan minskning av det egna kapitalet, värdeöverföringar, 
vinstutdelningar, med flera åtgärder.

15  Har alltid en stadgereglerad obligatorisk medlemsinsats, som varje medlem 
måste delta med. Denna insats utgör, tillsammans med andra insatser föreningens 
bundna egna kapital. 

16  Får ha stadgeregler som tillåter överinsatser, vilket gör det möjligt för medlemmar 
att tillskjuta mer bundet eget kapital än vad som är obligatoriskt.

17  Får ha stadgeregler om förlagsinsatser, vilket gör det möjligt för medlemmar och 
andra att tillskjuta eget kapital. Detta kapital är bundet till föreningen under minst 
fem år.

18  Får ha stadgeregler om investerande medlemmar, medlemmar som endast deltar 
med insatskapital.

19  Får ha stadgeregler om insatsemissioner och reservfond, vilket gör det möjligt att 
överföra fritt eget kapital till bundet eget kapital. 

20  Om föreningen på grund av många medlemmar inte har verklig huvudman ska 
ordförande, VD eller motsvarande befattningshavare anses vara verklig huvudman 
enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

21  Är den en av två associationsrättsliga grundkonstruktioner som är konstruerade för 
att ägarna ska kunna driva näringsverksamhet utan personligt ansvar. Den andra 
är aktiebolaget. 

Om Ekonomiska Föreningar och Kooperation - Coompanion Kalmar län
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DELAKTIGT - HÅLLBART - LÖNSAMT

”Lokalt entreprenörskap i ny regi” drivs av Coompanion Kalmar län i Vimmerby, Hultsfred, Högsbyoch 
Oskarshamns kommuner. Projektet finansieras av Leader Astrid Lindgrens Hembygd och Jordbruksverket. 
Stödet från regional-och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014–2020 finansieras delvis av 
pengar från Europeiska regionala utvecklingsfonden (https://ec.europa.eu/info/index_sv). Projekttiden sträcker 
sig fram till 2023-02-28.

Coompanion i Kalmar län, Coompanion Kalmar län, kalmar@coompanion.se, coompanion.se/kalmar-lan

Lär dig mer om ekonomiska föreningar, 
kooperation och hur de fungerar.
Se filmer på Coompanion Kalmars YouTube kanal 
www.youtube.com/@coompanionkalmar3645 eller följ länkarna nedan.

Trailer (1:43 minuter)   https://youtu.be/922x2X8ngT8.

Hela filmen (19 minuter)   https://youtu.be/bMT9ZNr75Cs
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