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Resiliens är ett samhälles förmåga till  återhämtning 
efter till exempel en naturkatastrof, ett strömavbrott, 
en brand, politiska oroligheter eller rentav en 
ekonomisk kollaps. 
 



Pengar har flera funktioner: 

• som värderingssystem,  

• betalningsmedel  

• och värdelagring. 

PENNINGSYSTEMET 1 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A4rderingssystem&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Betalningsmedel
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A4rdelagring&action=edit&redlink=1


SKAPA HÅLLBAR LOKAL 
UTVECKLINGS PROFIL 

• NAMN 

• VAD JAG ÄR BRA PÅ 

• VAD JAG VILL ENGAGERA MIG I 



Bra för miljön:  
återanvändnings, reparationer, korta transporter,  

Inkluderar folk:  
gemenskap, involvera arbetslösa, pensionärer, ungdom med 
mera 

Ej proffs tjänster: 
Grannar hjälper grannar omfattning, 

Bygger resiliens:  
kompetensbank, kännedom om varandra, bygga tillit, förnybart, 
lokal ekonomi 



Man kan hålla en bred tolkning av vad 
det är att bete sig miljöriktigt: 

• Att använda det mest miljöriktigt alternativ 

• Att utveckla naturturismen  

• Att utbilda i miljö och natur 

• Att arbetar med levande landsbygd  

• Att producera hållbart 

• Att återanvända, reparera och återvinna 

Att producera och köpa kultur och tjänster 

 

 



ATT OMVANDLA ENGAGEMANG TILL TID 

• Värdet = tid att marknadsföra det + tid att utveckla det 
+ tid att förbereda + tid att leverera 

• Tänk på att du kan vara volontär 400 timmar per år 
max mot din 1600 timmar som du ska stå till 
arbetsmarknadens förfogande 

Exempel: 
• STAVGÅNGSLEDARE 
• Antal lektioner du klara av per år = 186 timmar 
• Tid att förbereda, ordna, etc = 93 timmar 
• En timme = (186 +93) / 186 = 1,5 timme eller 90 ITK  
• Eller 10 ITK per person 

 



ÖVNING:SKAPA PROFIL 

• NAMN 

• VAD JAG ÄR BRA PÅ 

• VAD JAG VILL ENGAGERA MIG I 

• Vad jag erbjuder 

• Tjänst/produkt 

• ITK åtgång 

 



Grupparbeten 

• Fundera ut ett projekt som kan stärka den 
lokala identiteten och sammanhållningen i en 
byggd eller stadsdel 

• Skriv en ”annons” för projektet med en lista av 
kompetenser och volontärroller. På en 
bläddarblock 

 

 



Projekt metodik: enkla formatet 

• Klar början och slut 

– Leverenser 

– Mätbara kapabilitets ökning 

– Börja gärna med identitet och strategi 

• Max 9 månader 

• En styrgrupp och referensgrupp 

• Bryts ned i max. fem minimum tre paket 

• En projektledare 

 



1. En ITK representerar en minut 
volontär tid. 

2. Skriv in näst nästa år. 
3. Skriv inom vilken kommun det 

gäller. 
4. Här använder du din stämpel, 

och du skriver din omställnings 
id med en framåtlutande streck 
först t-ex-/Stevehinton. 

5. Din signatur. 
6. Stämpel, Omställare ID och 

underskrift av din kvinnlig 
garant. 

7. Stämpel, Omställare ID och 
underskrift av din manlig 
garant. 

8. Websidan anges längst ned på 
kupongen. 

 



Övning: Prova att ”handla” 

• Donera. Tar några ITK och donera dem till det 
projektet du gillar (du behöver inte nödvändigtvis 
delta i projektet) 

• Agera projektägare.  Titta på 
kompetensannonserna på väggen och prova att 
engagera vederbörande i projektet. Du kan ge ITK 
i förskott. 

• Titta på ”annonserna” på väggen, kontakta 
vederbörande och prova att byta ITK mot det som 
erbjuds. 

• Glöm inte att ge ”kvitto” 



REFLEKTION #1 

• Vad var de starkaste känslorna som kom upp 
under simuleringen (+ ve och –ve) 

• Vad under övningen lämnade starkaste 
intrycket? 

• Viktigaste skillnader mellan lokal valuta och 
vår nationell valuta? 



ITK Dalern Djing 

NAMN ITK, ideell tidskupong Dalern Djing 

FYSISKT 
REPRESENTATION 

Papperslapp Papper och konto i excel Sedel 

UPPSTÅR DÅ Tre underskrifter Medlemskap = 500 Dalarn Växas mot honung 
eller som betalning 

UPPBACKNING Utgivarnas volontärtid Tillit Honung 

Clearing Behövs inte E-post till administratör av 
exceldokument 

VÄRDESÄTTNING Tid (175:-/timme) En daler har inget värde 50 djing motsvarar 
500 gram honung 

ANVÄNDNING Utbyte av tid eller vara 
omräknad i tid i en bygd 
community, förening 

Kopplat till en småannons 
plattform på webben 

För lokal handel, 
loppis, hjälp med 
punktering el. dator,  

SKATT Skattas inte om inte 
används i kommersiell 
transaktion 

Skattas på värdet av 
transaktionen (oftast noll) 

Som ITK. 

MER INFO Baserat på Minutos. 
Fungerar mer som motor 
i lokala projekt än utbyte. 
Beredskapspengar. 

Introducerades som 
ett sätt att öka 
1) medvetenhet  
2) social hållbarhet 



REFLEKTION #2 

• Viktigaste lärdomar av att  ha mött 
lokalvaluta? 

• Hur kan man använda insikterna redan idag? 



NÄSTA STEG 

• RESURSER OCH NÄTVERK 
HTTP://ISSS.SE 

• LOKALEKONOMISK RAKET 
http://Leraket.wordpress.com 

• Omställningsrörelsen   
http://omställning.net (Joda med ä) 

 

http://isss.se/
http://omställning.net/


EXTRA SLIDES FÖR FRÅGOR OCH 
SVAR 

EXTRA 
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A medium of exchange. Money is used as a medium of exchange because it is an 
efficient way to allocate resources. Economies have goods and services that need to be 
allocated to people. The best way to do this is to establish a structured currency. If we 
didn't have currencies, people likely would be bartering (or stealing!) their way through 
life. Economics as we know it would take on a different role, one that involved a survival 
of the fittest. 
A unit of account. Money helps us understand relative values of goods and services. We 
can gauge how much a day of work is worth in terms of goods and services. The value of 
a diamond ring can be distinguished from the value of shoes. Money allows us to 
determine how valuable labor and wages are relative to goods and services. 
A store of value. We can exchange money for a good or service at any time without 
worrying about our money expiring. Our currency doesn't rot, wither, or melt away. It 
can be kept for long periods of time without a loss of exterior value. However, the value 
money holds in terms of what goods and services it can purchase varies as a result of the 
fluctuating forces of supply and demand. 
 



Skatt och redovisning 

När en kommersiell verksamhet accepterar  ITK 

• Ses som presentkort 

• Kan accepteras av näringsidkare som CSR eller 
reklam (t.ex. första 10 med  en ITK tio får gratis 
kaffe) 

• När näringsidkaren byte ITK för något skall den 
redovisas 

• Kupong ses som förköp och redovisas så 

• Ideella föreningen är inte redovisning skyldiga 



Pengarnas tre funktioner 

• Dagens pengar har fler funktioner samtidigt. Det 
ska fungera som betalningsmedel, värdelagring 
samt värderingssystem/måttstock. 

• Problem med systemet är bl.a att det saknas 
värdebas för pengarna idag det är ej kopplat till 
guld eller annat reellt.  

• Penning mängden har vi inte kontroll över. (Den 
bestäms av bankerna.) Riksbanken har endast 
reporäntan som styrmedel. 

• Som värdelagring är systemet bristfällig – förutom 
att värdebas saknas äter inflation upp värdet. 
 
 



När behövs en volontär valuta? 

A B C D E 
ANTAL 
INVÅNARE 

100 500 1000 10000 50000 

IDENTITET Låg Bra Låg Grund finns lågt 

SAMMAN-
HÅLLNING 

Lågt Bra Låg obefintlig något 

SAMVERKAN mini
mal 

Börjat minimal Några 
grupper 

börjat 



Ideell verksamhet leder till bättre 
ekonomi hos affärsidkare 

• Vandringsleder > fler B&B övernattningar 

• Lokalskola > fler som flyttar in >bättre 
omsättning i lokala mathandeln 

• Lokal utvecklingsgrupp > bygdebolag som 
investerar i nya verksamheter 

• Bredbandsprojekt > fler företagsmöjligheter 

 



Då Volontärverksamhet leder till 
ekonomisk verksamhet  

Svartådalen:  

• Vandringsleder genom våtmärk 

• Bed and breakfast 

• Bygdecentrets kampagn för att bibehålla 
skolorna 

• Inflyttning    

komplementärvaluta som drivkraft 


