
Sharing City 
Göteborg
bjuder in till webbinarieserie om delningsekonomi 

Den 6 maj kl. 9-11 och 13-15

Varför delningsekonomi?
Delningsekonomin kan i korthet förklaras med 
hur invånare och aktörer delar och samnyttjar 
prylar, transporter och ytor.

Det handlar om att öka resurseffektiviteten 
ur ett miljö- och klimatperspektiv, men också 
hur vi samskapar en stad med tillit och mer 
jämlik tillgång till resurser. Det handlar också 
om hur Göteborg kan ta vara på den innova-
tionskraft, engagemang och entreprenörskap 
som finns inom delningsekonomin.

En webbinarieserie på tre teman
I drygt tre år har Göteborg varit en del av 
det nationella programmet Sharing Cities 
Sweden. Nu bjuder Sharing City Göteborg in 
till en webbinarieserie med tre teman för att 
dela lokala lärdomar, lyfta möjligheter och 
utmaningar med delningsekonomin, samt in-
spirera och driva Göteborg framåt i frågorna. 
Läs mer på följande sidor.  
 
När? Torsdag den 6 maj kl. 9-11 och 13-15

Var? Digital webbsändning Microsoft Teams 
från studion A Working Lab, Akademiska hus.
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Att driva och utveckla delningstjänst
Torsdag den 6 maj, kl. 9-11

I testbädden Sharing City Göteborg har ett antal delningstjänster och koncept 
utvecklats. Under webbinariet får vi ta del av vilka lärdomar och insikter som gjorts 
med fokus på bland annat affärs- och verksamhetsmodeller, användarperspektivet 
och drivkrafter. Lyssna till verksamheternas egna berättelser och forskarnas 
reflektioner.

Programpunkter: 
• Intro: Sharing Cities Sweden, Tove Lund, Göteborgs Stad
• Berättelsen om den lokala delningsekonomin, Emma Öhrwall, Göteborgs Stad  
• Smarta Kartan - Jonathan M Persson, Kollaborativ Ekonomi Göteborg
• Erfarenheter från några delningstjänster/koncept i testbädden:  

Leksaksbiblioteket, Grow Here, FolkSpace/Studiefrämjandet och  
Co-working och maker space, Akademiska hus. 
 
Forskarnas perspektiv:

• Tillgångsbaserad konsumtion - användarperspektivet, Niklas Sörum,    
Centrum för konsumtionsforskning, Göteborgs universitet

• Affärsmodellsutveckling för delningsekonomi, Jon Williamsson,  
Handelshögskolan, Göteborgs universitet

 
Panelsamtal med: 
Sven Bartilsson, Coompanion, Jon Williamsson, Handelshögskolan,  
och Anna Zajc, Leksaksbiblioteket.

Moderatorer: Rustan Nilsson och Ann Nerlund

Webbinarium 1:

Grow Here, odling hos Higab



Webbinarium 2:

Delningsekonomins värden och stadens roll
Torsdag den 6 maj, kl. 13-15

Vilka värden och samhällsnytta skapar delningsekonomin? Hur mår den lokala 
delningsekonomin i Göteborg och vilken roll kan kommunen ta för att under- 
lätta för den? Detta är några av frågeställningarna som lyfts under webbinariet. 
Vi får även inblick i den mer generella rollen kommunen har som innovations- 
aktör kopplat till testbäddar från testbäddens följeforskare. 

Programpunkter: 
• Intro och välkommen, moderator och Björn Jedvert, ordf nämnden för  

konsument- och medborgarservice 
• Värden och samhällsnytta - hur då? Tove Lund, Göteborgs Stad
• Värdeskapande delningsekonomi med exempel från studier av bla  

Leksaksbiblioteket och Fritidsbanken - Stefan Molnar, RISE
• Kommunal styrning av delningsekonomin - en lokal och global utblick,  

Yulia Voytenko Palgan, Lunds universitet
• Städer som testbäddar för hållbar utveckling och kommunens roll som  

innovationsaktör, Anders Sandoff, Handelshögskolan,  
Göteborgs universitet

• Knäckfrågor för att främja ett hållbart utbud av delningstjänster  
Emma Öhrwall, Göteborgs Stad

Panelsamtal med:
Emmyly Bönfors, kommunalråd (C), Blerta Hoti, kommunalråd (S),  
Karim Zendegani, verksamhetschef KoM, Göteborgs Stad och  
Anna Zajc, grundare Leksaksbiblioteket.

Moderatorer: Rustan Nilsson och Ann Nerlund Leksaksbiblioteket



Delningsekonomi som 
verktyg i stadsutvecklingen
Save the date: 22 september 2021

Efter sommaren planerar vi även ett webbinarium som 
kommer belysa delningsekonomins roll i stadsutveck-
lingen. Masthuggskajen har varit ett fokusområde i 
Sharing City Göteborg där kommunala och privata 
fastighetsägare jobbar för att skapa förutsättningar för 
ett levande gatuplan som bidrar till hållbara livsstilar. 

Delningsekonomin kan fungera som ett verktyg för en 
mer resurseffektiv och blandad stad. Samtidigt kan 
delningsverksamheter i lokalerna göra det lättare för 
stadens invånare att leva hållbart. Kan delning av yta 
vara ett sätt att få ner hyresnivåer i centrala lägen? 
Vilken roll har fastighetsägarna i detta och vilka policy-
hinder har man stött på?

Mer info om program och anmälan kommer i augusti.

Om Sharing Cities Sweden
2017 bildades det nationella programmet Sharing Cities Sweden där Göteborg 
tillsammans med Malmö, Stockholm och Umeå bildar så kallade testbäddar 
med delningsekonomin som verktyg för att utveckla hållbara städer. Inom 
Sharing Cities Sweden har fokus varit på att testa idéer för att dela och 
samnyttja produkter och yta.

Sharing Cities Sweden genomförs inom Viable Cities, ett svenskt innovations-
program för hållbara attraktiva städer, gemensamt finansierat av den svenska 
innovationsmyndigheten Vinnova, Energimyndigheten och FORMAS. 

Göteborgs Stads förvaltning konsument- och medborgarservice samordnar 
testbädden med lokala partners och kopplar arbetet till befintliga kommunala 
uppdrag att skapa förutsättningar för en hållbar konsumtion och livsstil. 

www.sharingcities.se   
www.goteborg.se/sharingcitygbg

Sociala medier: @sharingcitygbg

Lokala partners Göteborg:

Webbinarium 3:

Kontakt: Tove Lund 
tove.lund@kom.goteborg.se


