
- Hjelp til selvhjelp, eller 
samarbeid for å dekke egne behov.  

En sammenslutning, der 
medlemmenes økonomiske 
interesser fremmes gjennom 

deltakelse i den type virksomhet som 
drives, ikke gjennom kapitalinnskudd og -avkastning.

Samvirkeforetak 
• øker medlemmenes inntekter
• reduserer deres kostnader
• løser utfordringer den enkelte ikke kan løse alene

Overskudd deles på medlemmene 
etter kjøp/salg/arbeidsinnsats/bruk, 
ikke etter innskutt kapital.

Samvirkeforetak arbeider med kapital, 
ikke for.

Demokratisk styring 
- Hvert medlem har i utgangspunktet 

én stemme.

- Fleksibilitet ved vekst og utvikling. 

Medlemmene tar 
felles ansvar 
i vanskelige tider og 
deler resultatene  
i gode tider.
  

Samvirkeforetak fi nnes i
 varehandel, boligsektoren, landbruk, fi skeri, 
kreditt, e-verk, vannverk, vann- og avløp, 
transport, konsulentvirksomhet, turisme 

og opplevelsestilbud, kunstneriske og kreative 
yrker, barnehager og skoler, helse, samfunnshus, 
idrettshaller, ...

…fordi samvirkeforetak gir 
fl eksible og 

praktiske løsninger
 enten det gjelder  næringsvirksomhet,

 vare- og tjenestetilbud, infrastruktur 
eller nærmiljøtiltak. 

     Verdiskaping blir i lokalsamfunnet,  
skaper nytte for medlemmene og 

ringvirkninger i form av arbeidsplasser og 
etterspørsel i annet næringsliv.

Ingen eksterne investorer, 
   kan ikke kjøpes opp.

Sterke og levedyktige 
i krisetider, fordi de er lokalt forankret 

og setter medlemmenes behov 
i fokus framfor kapital. 

Samvirkeloven 
gjør det enklere å etablere og 
drive nye samvirke foretak. 

 Samvirkeforetak over 
 hele verden legger 
felles prinsipper og verdier,
 bl.a. samfunnsansvar,

til grunn for virksomheten. 

Samvirkeforetak (SA) i et nøtteskall…

Enkelt å ta opp nye medlemmer. 
Enkelt å tre ut av virksomheten.

– Et medlemsbasert informasjons- og kompetansesenter for samvirke som foretaksform
www.samvirke.org 

- Hvert medlem

Medlemmene tar
felles ansvar
i vanskelige tider 
deler resultatene
i vanskelige tider 
deler resultatene
i vanskelige tider 

i gode tider.

     Verdiskaping blir i lokalsamfunnet,       Verdiskaping blir i lokalsamfunnet,  
skaper nytte for medlemmene og 

ringvirkninger

drive nye samvirke foretak. 

Samvirkeforetak overSamvirkeforetak over
hele verden

felles prinsipper og verdier,

interesser
deltakelse

Samvirkeforetak fi nnes i
kreditt, e-verk, vannverk, vann- og avløp, 
transport, konsulentvirksomhet, turisme 


