
 

 

 

Demokrati 100 år, Coompanion Sverige  

 

Coompanion möjliggör en jämlik och demokratisk samhällsutveckling genom  

entreprenörskap präglad av hållbarhet och kooperation. 

 

Coompanion finns i hela landet och delfinansieras genom Tillväxtverket för att ge avgiftsfri 
rådgivning, information och utbildning för kooperativ utveckling samt lokalt och regionalt 
utvecklingsarbete. 

Vi arbetar bland annat med grupper som går samman och t ex löser hållbar 
energiförsörjning, service på landsbygden, digitala platt och fiberföreningar. Coompanion 
utvecklar lösningar för tex medarbetarövertagande vid generationsskiften och digitala 
plattformskooperativ där användarna äger sin data och bestämmer villkoren. 

Under 2019-2020 gör vi en extra satsning för att sprida och inspirera till stärkt demokrati 
genom att: 

-Inspirera 25 regionala Coompanionorganisationer att skriva under demokratideklarationen 
lokalt och regionalt för ökad kunskap och inspiration för värnandet av vår demokrati. Under 
våra utvecklingsdagar november 2019 när närmare 100 medarbetare och regionala ombud 
träffades, hade vi en affischutställning om demokrati 100 år, Peter Örn föreläste och 
Coompanion Sverige skrev under demokratideklarationen som spreds på sociala media. 

- Synliggöra demokratiskt företagande genom två debattartiklar för spridning i både 
regionala och nationella dagstidningar för att öka kunskapen om hur företag kan drivas 
professionellt, demokratiskt, jämställt och hållbart där överskott återinvesteras i 
verksamheten. Målgruppen är de som inte känner till kooperation samt beslutsfattare på 
lokal, regional och nationell nivå. 

- Öka kunskapen om möjligheten att gå samman att både bygga och bo mer hållbart 
tillsammans, då vi står inför en rad utmaningar när det gäller bostadsförsörjningen. Kopplat 
till detta handlar det även om hur våra bostadsområden och boendelösningar utformas för 
att motverka segregation, ofrivillig ensamhet och ohållbar spekulation. Detta bidrar till mer 
gemenskap i boendet, att hålla boendekostnaderna nere samt främjar ekologiskt hållbarhet. 
Dessutom bidrar den kooperativa organiseringen till en ökad demokratisk medvetenhet. 

- Via sociala medier aktivt medverka till att sprida den idéburna välfärdsutredningen som 
offentliggörs december 2019. Den visar att kooperativ organisering bidrar till en annan typ av 
leverantörer än offentlig eller privat sektor. Demokratiskt företagande är mer hållbart och 
jämlikt. Den är idédriven och överskottet återinvesteras i verksamheten. Målgruppen för 
kunskapsspridning är både möjliga blivande kooperatörer som vill driva idéburen välfärd 
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samt beslutsfattare. Att medborgare genom kooperativ organisering blir engagerade i att 
bidra till att värna om demokratin i Sverige. 

- Vi behöver påminnas om hur kvinnor i Sveriges första kvinnokooperativ bidrog till 
både utvecklingen av detaljhandeln och samtidigt drev frågan om allmän rösträtt. Vi 
kommer därför att  arrangera tre seminarier samt ett event i Almedalen på temat 
“Fröken Friman” och Demokrati 100 år.  
 

- Påminna våra medmänniskor om att demokrati måste värnas och övervinnas varje 
dag. Det tog lång tid att bygga upp det vi tar för givet idag, därför måste vi 
tillsammans värna om demokratin så den står sig stark i framtiden. 

Att i det “lilla” kunna se möjligheten till att påverka ser vi att Coompanions insatser för 
demokratin genererar vilja att påverka i bredare perspektiv som att t ex gå till valurnorna. 

Vid pennan 

Jenny Kowalewski 

VD Coompanion Sverige 
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