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Nationellt program för delningsekonomi i städer

Charlotte Leire, lärare på Internationella Miljöinstitutet (IIIEE)



Konceptet
“Delningsekonomi erbjuder innovativa

lösningar för att dela/hyra/byta
underutnyttjade tillgångar, ofta med 

hjälp av digitala plattformar, 
visualiseringsteknik och IoT”



Vad?

Programmet syftar till att sätta Sverige på kartan som ett 
land som aktivt och kritiskt arbetar med delningstjänster i 
städer. 

Augusti 2017 - december 2020 (116 Mkr)
 Fas 1: augusti 2017 – december 2017
 Fas 2: januari 2018 – december 2020 



Hur?
Programmets mål:

 Utveckla världsledande testbäddar för delningsekonomi i
Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.  

 Utveckla en nationell nod i syfte att stärka den nationella (och
internationella) samverkan och främja ett gott
erfarenhetsutbyte. 



Vem?

 Projektpartners:

 Lunds universitet
 KTH 
 Stockholm stad
 Malmö stad
 Umeå kommun
 Göteborg stad

 Samarbete med företag, offentlig sektor och akademi 

 Regionala, nationella och internationella utbyten



Varför?

“Delningsekonomi verkar för en hållbar utveckling och
ökad social sammanhållning”

 Delningsekonomi kan bidra positivt till en social, miljömässig 
och ekonomiskt hållbarhet. 

 Delningsekonomi erbjuder en alternativ ekonomisk modell 
och sätt att organisera produktions- och konsumtionssystem. 

 Delningsekonomi kan innebära en gradvis förändring till 
gällande politiska, ekonomiska och tekniska modeller.



Fokus

Utveckling av delningstjänsterna i testbäddarna

1. Samutnyttjande av ytor (t ex. lokaler, boende, 
grönstruktur) 

2. Samutnyttjande av varor och tjänster (t ex. verktyg, 
kläder, leksaker, hantverk)

 Transporter och mobilitet ingår i viss utsträckning. 

 Syftet är att fokusera på delningstjänster med potential att 
positivt bidra till hållbar utveckling.



Teman
Sharing Cities Sweden, tvärgående teman

 Utvärderingar och lärande

 IKT-lösningar, städer och individer



Exempel



Aktiviteter

Testbäddar

 Stockholm och Malmö – inledande aktiviteter
 Umeå och Göteborg – planering, aktiviteter

Nationell nod

 Kommunikation
 Internationellt utbyte
 Öppen utlysning



Tack!
Kontakta oss gärna!

Kes McKormick: kes.mccormick@iiiee.lu.se
Charlotte Leire: charlotte.leire@iiiee.lu.se

Frågor  - Idéer - Samarbeten
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