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10.00 Inledning – Social innovation Skåne Anna Landeborg

Presentation – om delningsekonomi Åsa Minoz

Presentation – Om Sharing Cities Sweden, Sege Park Oscar Pelin

Workshop – delande i en stadsdel praktiken Åsa/Oscar/Alla

Skörd av insikter från passet Åsa/Alla

12.00 Slut



Innovation 
för hållbar 
samhälls-
utveckling





INNOVATION IDAG ENLIGT OECD

§ ”A scope beyond science and technology, involving investments in a 
wide range of knowledge-based assets that extend beyond R&D. 
Social and organisational innovations, including new business models, 
are increasingly important to complement technological innovation. 

§ Involvement of a wide and expanding range of actors, including firms, 
entrepreneurs, foundations and non-profit organisations, universities, 
scientific institutes, public sector agencies, citizens and consumers, 
often working in close collaboration.”

2015 OECD Innovation Strategy

Inte bara tech

Samspel mellan många



Behov

Lösning

Samhälls-
effekt



1 Möjligheter och 
utmaningar

2 Ta fram idéer

3 Utveckla och testa

4

Visa på nyttan

5

Leverera och 
genomföra

6

Växa och 
skala upp

7System-
förändring

Source: Nesta Development Impact and You toolkit, Seven stages of innovation - http://diytoolkit.org



If I had 60 minutes to 
solve a problem, I’d
spend 55 minutes
defining it, and 
5 minutes solving it.

”



FÖR VEM, OCH I VILKET SAMMANHANG, 
SKAPAS VÄRDE?



DELNINGSEKONOMI / 
KOLLABORATIV EKONOMI





Publicerad 
juni 2015

vid Malmö högskola

Ladda ner på:
bit.ly/ABC_kollekon



Delningsekonomi
ur ett konsument-

perspektiv

Nya förutsättningar 
för taxi och 
samåkning

Skattefrågor 
kopplat till 

delningsekonomi

SOU 2017:26
mars 2017

SOU 2016:86
dec 2016

mars + oktober 2016

Karin Bradley Amy Rader Olsson Rebecca Filis

UTREDNINGAR m m – EXEMPEL 



modigminoz.se/colleconeu

…provides clarity on applicable EU rules and 
policy recommendations to help citizens, 
businesses and EU countries fully benefit from 
the new business models and promote the 
balanced development of the collaborative
economy

Meddelande juni 2016

”



RACHEL BOTSMAN OM
KOLLABORATIV EKONOMI

Ett ekonomiskt system som frigör värdet av 
underutnyttjade tillgångar genom plattformar 
som matchar ‘vill ha’ med ‘kan erbjuda’ på sätt 
som möjliggör ökad effektivitet och tillgänglighet.”



blablacar.com

40 milj användare
22 länder



3 miljoner listningar



93 år 4 år

610 000 rum 650 000 boenden

88 länder 192 länder





botillsammans.nu



etttaktvågenerationer.se



wikihouse.cc



workaround.se meetrd.se gaest.com



norrskenhouse.org
Stockholm

coffice.coop
Stockholm

gronborg.nu
Sundsvall



hoffice.nu



solna.se/boffice



delbar.se hygglo.se fritidsbanken.se



Husqvarna Battery Box



preciousplastic.com



cykelkoket.org



co-grow.org



localfoodnodes.org



karma.life





yepstr.com



justarrived.se



dogbuddy.com



smslivraddare.se



looprocks.se



cohealo.com





Tvättstuga Fest-/föreningslokal Gym



luludansmarue.org



smartakartan.se



Grupper eller 
nätverk av individer 

samarbetar för att 
designa, producera 
el distribuera varor.

Tjänster inom finansiering, 
lån och investering som 
erbjuds utanför 
traditionella 
investerings-
institutioner. 

Lärupplevelser som 
är öppna för vem som 
helst och där människor 
delar resurser och kunskap 
för att lära tillsammans. 

Tillgång till varor och tjänster 
genom att exv byta,

hyra, låna, sälja i 
andra hand.

Kollaborativ 
ekonomi

Kollaborativ
konsumtion

Kollaborativ
produktion

Kollaborativ
finansiering

Kollaborativt
lärande



Kollaborativ 
ekonomi

Kollaborativ
konsumtion

Kollaborativ
produktion

Kollaborativ
finansiering

Kollaborativt
lärande



vDigitalisering

Tillit

Distribuerat

Vilande kapacitet

Öppenhet

Möjliggörs av internetbaserad teknik.

Nätverksbaserat, utan stark central organisation.

Använder outnyttjad / vilande kapacitet.

Bygger på förtroende och tillit.

Välkomnar öppenhet, inkludering och allmänningar.

Källa: Nesta (2014) Making sense of the UK collaborative economy



Drivkrafter

MiljöEkonomiTeknik Värderingar

Ekonomisk kris 
eller utsatthet

Medvetenhet 
och resursbrist

Internet och 
smartphones

Gemenskap och 
tillhörighet



Institutionell
tillit, makt och tillgång

Distribuerad
tillit, makt och tillgång

Källa: Rachel Botsman



Industriell ekonomi Kollaborativ ekonomi

Passiv konsument Skapare
Samarbetspart
Finansiär
Producent
Leverantör

Omdefinierade roller för individen 
i ekonomi och samhälle

Källa: Rachel Botsman



frilansare anställd

hobbyutövare näringsidkare

amatör professionell

konsument producent

nyttjare utförare

GLIDANDE SKALOR



Potential

Tjäna pengar

Spara pengar

Bättre hushållning
med begränsade 
resurser

Mänskliga 
relationer

MEN: Inte givet att potentialen realiseras



Nya och bättre tjänster, produkter, processer och metoder som strävar 
efter att möta samhällets utmaningar. 

SOCIAL INNOVATION

New solutions (products, services, models, markets, processes etc.) 
that simultaneously meet a social need (more effectively than existing
solutions) and lead to new or improved capabilities and relationships and 
better use of assets and resources. In other words, social innovations are
both good for society and enhance society’s capacity to act. 

(TEPSIE, 2012)



Utan mål 
och riktning

Ren 
vinstmaximering

Ren 
filantropi

Social 
innovation

Social innovation
Mervärden för företag och samhälleAffärs-

nytta

Samhällsnytta

”Business
Case”

Sustainable
business 

”SocialCase”
Societal Impact

Source: Osburg T, Schmidpeter R (2013) Social Innovation: 
Solutions for a Sustainable Future, Springer Science & Business



NYA AFFÄRSMODELLER



MAT MOBILITET BYGGD 
MILJÖ

Strukturellt slöseri

31% 
av maten som 

produceras 
blir svinn

92%
av tiden

är en typisk 
europeisk bil 

parkerad

50 %
av boende i 

bostadsområden anser 
att de har för stor 

boyta

Source: Ellen MacArthur Foundation 2015, 
Growth within : A Circular Economy Vision for a Competitive Europe



Att hjälpa någon nå sitt mål” Vilka värden strävar användare 
efter att uppleva? ” Per Kristensson, 

Centrum för tjänsteforskning, 
Karlstads universitet

TJÄNSTELOGIK



Från produkt… …till användare

…i fokus för värdeskapande

Me-economy

Källa: Peter Hessedahl et al, we-economy.net June 2015, Your business in the we-economy –
Navigating the waters of the new collaborative economy



” En gång trodde vi att jorden var universums 
medelpunkt, men vi tvingades inse att jorden faktiskt 
bara var en av planeterna som snurrade runt solen

I den nya ekonomin, behöver företag göra ett 
motsvarande perspektivskifte. Nu är kundens behov och 
kontext i centrum, och alla företag behöver se sig själva 
som en av många potentiella medskapare till den 
lösning som passar kunden här och nu.

Källa: Peter Hessedahl et al, we-economy.net June 2015, Your business in the we-economy –
Navigating the waters of the new collaborative economy



FÖR VEM, OCH I VILKET SAMMANHANG, SKAPAS 
VÄRDE?



FRÅGOR ATT TACKLA



Konsum
ent

Ekonomi
nArbete Staten Miljön

- tillgång
- valfrihet
- livsstilsval

- låg tröskel
- flexibilitet
- livsstilsval

- nya jobb
- skatteintäkter
- miljö+ socialt+
- resurssmart 

- affärsmöjligheter
- förnyelse av näringsliv

- smartare 
resursan-
vändning

- större risk
- dataintegritet

- välfärdssystem
ej anpassade
- otrygghet
- ojust konkurrens
- negativ 
löneutveckling

- spänning 
mellan 
reglering och 
innovation

- traditionellt
näringsliv 
utmanas 
- maktkon-
centration
resursgap kan 
öka

- tillgång
kan öka 
konsumtion

Gemens
kap

- tillit bland 
grannar
- tillit som kapital

- diskriminering
- ny konkurrens 
om boende och 
stadsrum

+

-
Källa: Bearbetat från  RSA, Fair share - reclaiming power in the sharing economy, January 2016



Konsum
ent

Ekonomi
nArbete Staten MiljönGemens

kap

+

-
Källa: Bearbetat från  RSA, Fair share - reclaiming power in the sharing economy, January 2016

Hur tar vi vara på möjligheterna?

Hur hanterar vi utmaningarna?



TACK FÖR MIG!
Åsa Minoz

asa.minoz@minoza.se
072-210 88 26
@asaminoz
minoza.se


