
HEJ 
LOKALEKONOMIDAGARNA!



Vi är experter på att ge rådgivning och stöd till människor 
som vill starta företag tillsammans - som kooperativ.

VILKA ÄR VI?



INNEHÅLL: 

EKONOMISK TEORI MÖTER 
LOKAL PRAKTIK 

EN ANNAN EKONOMI - 
LOKAL OCH HÅLLBAR



INNOVATION: BEHOV, 
LÖSNING, SAMHÄLLSEFFEKT 

FÖR VEM SKAPAS VÄRDE? 

För ägaren 

För medarbetaren 

För kunden/användaren



Me-economy	

FRÅN PRODUKT TILL ANVÄNDARE I 
FOKUS FÖR VÄRDESKAPANDET



FRÅN PRODUKT TILL ANVÄNDARE I 
FOKUS FÖR VÄRDESKAPANDET



GLIDANDE SKALOR 

frilansare anställd 

hobbyutövare näringsidkare 

amatör professionell 

konsument producent 

nyttjare utförare 



FRÅN LINJÄRA TILL CIRKULÄRA 
RESURSFLÖDEN FÖR VÄRDESKAPANDE

More and bigger Again and better





BOK 2010: WHAT’S MINE IS YOURS - TOP TEN IDEAS 
THAT WILL CHANGE THE WORLD



DEFINITION KOLLABORATIV EKONOMI

RACHEL BOTSMAN: 

En ekonomi som bygger på distribuerade nätverk av 
sammankopplade individer och gemenskaper snarare än 
centraliserade institutioner.  
Detta förändrar hur vi kan producera, konsumera, 
finansiera och lära. 





31%  
av maten som  
produceras blir 

svinn

92%  
av 3den

är en typisk 
europeisk bil 

parkerad 
 

50 %  
av boende i 

bostadsområden anser 
a8 de har för stor 

boyta

STRUKTURELLT SLÖSERI MED RESURSER

Source: Ellen MacArthur Founda3on 2015,  
Growth within : A Circular Economy Vision for a Compe99ve Europe



HOW BUSINESSES, GOVERNMENTS, SOCIAL 
ENTERPRISES ARE TEAMING UP





VÄRDET SKAPAS I SKÄRNINGSPUNKTEN - 
IN COOPERATION

Public 
sector 

Business Civil 
society 



SKATT Hur ska vi betala ska.? Kommer volymen av 
ska.einkomster a. påverkas? 
 

JOBB Vad händer med jobben? Kommer människor 
försörja sig på många mindre jobb i olika former snarare än 
EN anställning? Vad händer med våra välfärdssystem? Skapas 
nya sä. a. försörja sig? 
 

RESURSFÖRDELNING Kommer de nya 
modellerna skapa ökade ekonomiska klyCor, eller bidra Ell a. 
utjämna dem? 
 

MILJÖ Kan potenEalen Ell ökad resurseffekEvitet 
realiseras? Kan kollaboraEva modeller i prakEken leda Ell e. 
grönare samhälle?  

STORA UTMANINGAR



Delningsekonomi 
ur ett konsument- 

perspektiv 

Nya förutsätt-
ningar för taxi 

och samåkning 
 

Skattefrågor  
kopplat till  

delningsekonomi 

våren 2017 december 2016 mars + oktober 2016 

Karin Bradley Anna Rader Olsson 

UTREDNINGAR



Karin Bradley 
Forskare inom stadsplanering 

och hållbarhet på KTH
Regeringens utredare



Anne-Sophie 
Novel 

journalist, förfa/are, bloggare 
och doktor i ekonomi

Källa: ABC i kollabora?v ekonomi, Mötesplats social innova?on



STÄDER SOM INRIKTAR SIG MER OCH MER 
PÅ KOLLABORATIV EKONOMI

”Staden ska uppmuntra framväxten av 
delandets ekonomi som bygger på 
cirkulära principer, förtroende och >llit.”



Tjäna pengar 
 
Spara pengar 

Bättre hushållning 
med begränsade  
resurser 

Mänskliga  
relationer 

POTENTIAL!

INTE SÄKERT ATT DEN REALISERAS



ETT VÄXANDE FENOMEN

§  	Från	15	mrd	US	dollar	år	2013	1ll	335	år	2025	(PWC)	
§  	Venture	capital	investeringar	ca	26	mrd	US	dollar		
(17	enhörningar)	

§  	Sommaren	2013:	15	städer	i	USA	Sharing	Ci1es	Resolu1on	
§  	Airbnb:	2	miljoner	listningar	i	192	länder	
§  	BlaBlaCar:	25	miljoner	användare	i	10	länder	
§  Investeringsvolym	11	miljarder	USD	jmfrt	med	6	miljarder	
för	sociala	medier	som	Facebook,	TwiVer,	Youtube…	



PRIMÄRA DRIVKRAFTER

Miljö Ekonomi Teknik Värderingar 

Ekonomisk kris 
eller utsatthet 

Medvetenhet 
och resursbrist 

Internet och 
smartphones 

Gemenskap 
och tillhörighet 



urbanfruitinitiative.org

http://urbanfruitinitiative.org


mobilsamakning.se

http://mobilsamakning.se


farmbackup.com

http://farmbackup.com


co-grow.org

http://co-grow.org


monptivoisinage.com

http://monptivoisinage.com


bygdenssaluhall.org

http://bygdenssaluhall.org


fundedbyme.com

http://fundedbyme.com


tessin.se

http://tessin.se


malmojarnhandel.se/toolpool

http://malmojarnhandel.se/toolpool


etttaktvågenerationer.se

http://xn--etttaktvgenerationer-3zb.se


Janelle Orsi 
”Sharing Economy Lawyer”

“I’M STARTING TO 
FEEL DEPRESSED BY 
THE SHARING 
ECONOMY”





It’s the richest 
1% of the planet 
who own the 
sharing economy 

The real promise 
of the Sharing 
Economy is what 
it could do for the 
poor" ” ” 

Jeremiah Owyang 
Crowdcompanies 

Arun Sundararajan 
New York University Stern 





“THE SHARING ECONOMY HAS FORGOTTEN 
ABOUT THE SHARING PEECE” 

 Few organizations are starting to look suspiciously 
similar to those they were disrupting – or worse? 

VAD HÄNDER NU? VAD HÄNDER SEDAN?



Those that create most of the value on these platforms 
(Airbnb/Uber etc) usually have no say in how the 
businesses are operated.  

Such practices are part and parcel of an effort to grow 
quickly at all costs, and sometimes with the ambition 
to establish a global monopoly.

http://www.shareable.net/blog/a-shareable-explainer-what-is-a-
platform-co-op

http://www.shareable.net/blog/a-shareable-explainer-what-is-a-platform-co-op


platformcoop.net

Platform Cooperativism Consortium. The New School. New York

http://platformcoop.net






Where corporate “sharing” platforms extract value and 
distribute it to shareholding owners who seek a return on 
their investment, platform co-ops distribute ownership and 
management of the enterprise to its participants — those 
working for the platform or those using the service. 

These platforms bring the longstanding tradition of 
cooperative enterprise to the online economy. 

http://www.shareable.net/blog/a-shareable-explainer-what-is-a-
platform-co-op

http://www.shareable.net/blog/a-shareable-explainer-what-is-a-platform-co-op


fairmondo.de

http://fairmondo.de


modo.coop



loconomics.com

http://loconomics.com


SLUTSATS:  

UTGÅR FRÅN LOKALA BEHOV, ÄR HÅLLBART OCH ÄR 
ETT UTRYCK FÖR “EN ANNAN EKONOMI”.





coompanion.se  
facebook.com/coompanion 
twitter.com/coompanion 
kristina.herngren@coompanion.se 
asa@modigminoz.se (styrelsen Coompanion Sverige) 

HÄR FINNS VI!



TACK!



• År 2014 hjälpte vi 12000 entreprenörer att 
starta 500 företag främst inom tjänste- och 
kulturella och kreativa näringar. 

• Vi startar 80% av företagen i Sverige med 
målgruppen långtidsarbetslösa. 

• Vi är 100 medarbetare med 25 regionala 
Coompanions över hela Sverige , ett i varje län. 
Vi har 1000 medlemmar regionalt. 

• Coompanion Sverige är ett kooperativ med de 
25 regionala Coompanions som medlemmar. 

COOMPANION I SIFFROR


