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Årets Kooperativ 2009 Triangelns Terapiforum 
 
Motivering till utmärkelsen Årets Kooperativ. Triangelns Terapiforum är en grupp professionella 
aktörer som arbetar för att hjälpa människor till personlig utveckling. Genom sitt kooperativa 
arbetssätt har Triangelns Terapiforum på kort tid lyckats etablera en verksamhet vilken värnar 
om mänskliga värden och en hållbar organisation. 
 
Kort Om Triangelns Terapiforum. Triangelns Terapiforum är en ekonomisk förening som 
samlar aktörer inom terapi och personlig utveckling. Föreningen bildades hösten 2008 och har 
idag 18 verksamma medlemmar/företag. Tillsammans delar man en lokal på Spångatan 20 A i 
centrala Malmö.   
 
Mänskligheten i verksamheten visar Triangelns Terapiforum genom att fokusera på varje 
människas inneboende kraft till positiv förändring. Liksom att man i stadgarna valt att nämna 
att verksamheter som arbetar inom Triangelns Terapiforum ska utgå ifrån människors förmåga 
till utveckling.  
 
Ett hållbart tankesätt visar Triangelns Terapiforum genom att i sin verksamhetsplanering tänka 
långsiktigt och skapa möjlighet för framtida samarbeten inom gruppen och med utomstående 
aktörer. Utgångspunkten är att genom kooperativt arbetsätt hjälpa varandra att skapa ett stabilt 
företagande som ska ge alla medlemmar möjlighet till full sysselsättning. Genom att dela på 
lokalkostnader, marknadsföring och genom att stödja varandra inom gruppen ökar man 
möjligheterna att bygga upp långsiktigt hållbara företag inom kooperativet.   
 
Resultatorientering för Triangelns Terapiforum innebär bl.a. att man medvetet skapat en 
organisation vilken kan delta i kommande upphandlingar av offentligt finansierade uppdrag. 
Likaså arbetar man med aktörer från andra delar av landet inom samma bransch genom att hyra 
ut lokaler till kursverksamhet. Något som skapar inkomstkällor och stärker möjligheterna för 
framtida affärsrelationer.    
 
Genom att synliggöra en väl fungerande verksamhet inom en bransch vilken lämpar sig väl för 
kooperativa samarbeten och där det finns god potential för andra att inspireras fungerar 
Triangelns Terapiforum som en god ambassadör för det kooperativa tankesättet. Både lokalt och 
genom sina samarbeten med utbildningsaktörer och branschfolk i landets övriga delar. 
 


