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Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är en del i satsningen 
strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Stort tack till alla samarbetspartners i projektet: Karlstads kommun, WSP, Karlstad Innovation Park, Centrum 
för tjänsteforskning (Karlstads universitet), Naturskyddsföreningen Värmland, Konsumentverket och 
Centrum Karlstad, samt alla partners inom Sharing Cities Sverige och respondenterna i de undersökningar 
och intervjuer som vi har genomfört. Sist men absolut inte minst, ett stort tack till Karlstadsborna som 
verkligen är de som möjliggör en delande framtid.



Sammanfattning
Sharing Towns är ett projekt som leds av Karlstads kommun med sju partners som syftar till att 
stödja utvecklingen av delningsekonomin och liknande initiativ för cirkulär ekonomi i mindre orter. 
Huvudsyftet är att minska utsläppen av växthusgaser och göra det lättare att leva hållbart. 

Delningsekonomi uppfattas ibland som ett storstadsfenomen. I detta projekt har vi dock upptäckt 
att det inte bara går att driva delningsekonomi framgångsrikt i mindre kommuner, utan att det också 
redan görs, och faktiskt i många fall till och med kan fungera bättre än i storstad. Grundorsaken är 
att även om dessa kommuner ofta har ett mindre ekonomiskt kapital och en glesare och mindre 
befolkning, så är det så kallade ”sociala kapitalet” större, vilket är en hörnsten för en välfungerande 
och hållbar delningsekonomi. 

Under projektet har 19 olika delningstjänster stöttats i utvecklingen och 15 nya tjänster har startats 
under perioden. Kommunikationsinsatser har gjorts genom sociala medier och andra digitala kanaler, 
lokala ”influencers”, events, PR, utställning och andra metoder. Smarta Kartan som visar upp vilka 
delningstjänster som finns i en kommun har varit ett viktigt verktyg för både kommunikation och 
som en delningstjänst i sig.  

Nio procentenheter fler är idag (2021) positiva till delningsekonomi, andrahandshandel och reparation 
jämfört med när projektet startade år 2019. Hela 94% är positiva till att använda delningstjänster. 
Likaså uppger nio procentenheter fler än tidigare att de säljer saker i andrahand (från 42% till 53%), 
och åtta procentenheter fler hyr av andra privatpersoner (från 10% till 18%). Att låna ut resurser till 
varandra har stigit med tolv procentenheter (från 60% till 72%) och kännedomen om i stort sett alla 
delningstjänster som nämnts i undersökningen har stigit, vissa kraftigt. Dessutom har flera nätverk 
kring delande utvecklats, och en handbok tagits fram utifrån lärdomarna i projektet. Det uppbyggda 
arbetet fortsätts nu inom Karlstads kommuns ordinarie verksamhet. 

Kommunernas handbok till delningsekonomi kan läsas på karlstad.se/handbok och ger särskilt 
små- och medelstora kommuner verktyg, förslag på arbetssätt och goda exempel för att utveckla 
delningsekonomin i sin egen kommun. Precis som med delningsekonomi i stort så handlar dessa 
rekommendationer om att ta vara på de resurser som man redan har: börja med att visa upp existerande 
delningstjänster, samla personer internt från olika verksamheter som kan gynnas av delningsekonomi, 
starta i gång arbetet utifrån befintliga uppdrag, lär av andra kommuner, väv samman ert arbete med 
delningsekonomi med andra cirkulära lösningar såsom andrahandshandel och reparation.  
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Introduktion

Att låna, hyra, byta, och på andra sätt dela resurser, som kan kallas för 
”delningsekonomi”, uppfattas ibland som ett storstadsfenomen. Det är 
inte konstigt att man kanske antar att storstäder har en stor fördel, med 
deras stora och täta befolkningsunderlag, ekonomiska resurser och 
utbyggda stödsystem för innovation och företagande. Bland de fram-
gångsrika exemplen på delningsekonomi framhävs ofta städer som 
New York, Amsterdam, Seoul, Bergen, Oslo och Göteborg. För Sverige 
och många andra länder är delningsekonomins storstadsprägel i så fall 
ett stort problem för den som vill främja delande, eftersom de flesta in-
vånare inte bor i storstäder, utan i små och medelstora kommuner.  

I detta projekt har vi haft som syfte att stödja utvecklingen av delnings-
ekonomi och liknande initiativ för cirkulär ekonomi i mindre kommuner. 
Med utgångspunkt från Karlstad och erfarenhetsinsamling från andra 
mindre städer har projektet utforskat frågeställningen - vilken roll kan 
mindre städer spela inom delningsekonomin, och hur kan deras arbete 
drivas? Huvudsyftet är att minska utsläppen av växthusgaser och göra 
det lättare att leva hållbart. 

Vi har upptäckt att det inte bara går att driva delningsekonomi framgångsrikt i mindre kommuner, utan 
att det också redan görs, och faktiskt i många fall till och med kan fungera bättre i en mindre kommun 
än i storstad. Detta har visats av bland annat Fritidsbanken, som låter användarna låna sport- och fri-
luftsutrustning, och som idag finns på över 100 platser i Sverige och har sedan starten haft över en 
miljon utlån.  

Delningsekonomi i storstäder och i mindre orter kan däremot se lite olika ut. Bostadsdelningstjäns-
ten Airbnb nämns ibland som ett affischnamn för delningsekonomi, men i mindre kommuner är de 
och andra större delningsföretag inte lika etablerade, och i stället är det vanligare med andra typer av 
mer informella och mindre kommersiellt inriktade lösningar. Exempel på detta är prylbibliotek av olika 
slag, Facebook-grupper och andra lösare nätverk av grannar, gemensamma odlingsytor, bytarhyllor på 
exempelvis arbetsplatser och skolor, klädbytardagar och återbruksfunktioner på återvinningscentraler. 
Delningslösningar i små och medelstora kommuner drivs dock i alla möjliga former: som företag, av 
ideella föreningar, offentliga aktörer eller i lösa medborgarnätverk. 

- Intressant med delningstjänster  och cirkulär  ekonomi är  att  det inte är 
några konstigheter.  Det vi  sett  är  att  det l i l la  formatet fungerar mycket bra, 
säger Maja Blomqvist ,  Projektledare för  SMICE,  Region Jämtland/Härjedalen.  

Det finns flera orsaker till framgången för delning på landsbygd och i mindre kommuner. Till att börja 
med så även om det ekonomiska kapitalet kanske är mindre, så är ofta det så kallade ”sociala kapital” 
större. Det vill säga kontakterna, nätverken och tilliten som finns mellan invånare och samhällsaktörer 
är mer utbredd – människor känner varandra i större utsträckning, enkelt uttryckt.  
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Från forskningen vet vi också att det är lättare att skapa tillit och gemenskap i mindre grupper. Det 
är lättare att veta vilka olika personer och aktörer är, och vem man ska kontakta för olika uppgifter. 
Avstånden i en mindre kommun är därför kortare, inte bara geografiskt, utan också när det gäller 
beslutsvägar och socialt mellan medborgare, tjänstepersoner, politiker och andra aktörer. 

”Det är lättare att få en bred samhällsuppslutning utan stuprörstänk i mindre orter.” – David 
Mathiasson, verksamhetsledare Fritidsbanken Sverige. 

Därutöver nämner David Mathiasson som citeras ovan att en satsning som Fritidsbanken försvinner inte 
lika lätt bland andra nyheter och initiativ. Det finns också kvar en kultur av hushållning på landsbygden 
som till stor del försvunnit i storstäder. En ytterligare fördel är att småkommuner är mindre utsatta för 
de risker som delningsekonomi i storstäder ibland har medfört, när exempelvis det snabba intåget av 
Airbnb gjort att hela stadsdelar omvandlats från vanliga hyresrätter till Airbnb-boenden eller elscootrar 
som skapar trafikolyckor och nedskräpning.
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Varför dela?

Men varför är delningsekonomi ett bra system i små- och medelstora kommuner? Olika personer och 
aktörer fokuserar på olika värden som delningsekonomi kan skapa. Vissa ser det i första hand som en 
utveckling av vår ekonomi som ger möjligheter för nya affärsmodeller, andra som en social innovation. 
I projektet har vi särskilt framhållit hur delningsekonomi kan bidra till en cirkulär ekonomi där material 
och produkter cirkuleras så mycket som möjligt i stället för att nyproduceras, och därmed också en 
minskad miljö- och klimatpåverkan. 

Vi inledde Sharing Towns-projektet med att fråga karlstadsborna och hur de såg på konsumtion och 
delning, vilken visade att många idag ifrågasätter hur vi konsumerar. En majoritet svarade att de tycker 
att de har för många prylar, och hela 84% är positiva eller öppna för idén att till och med minska sin 
konsumtion. 45% tror också att de kommer att äga färre prylar om 10 år. En enkät i Göteborg år 2021 
visade på mycket liknande resultat. 

Delningsekonomins potential att bidra till såväl miljömässig, social som ekonomisk hållbarhet gör att 
den också kan användas som ett verktyg för många olika kommunala verksamheters uppdrag. Förut-
om att minska miljö och klimatpåverkan, som var huvudsyftet i detta projekt, kan delningsekonomiska 
lösningar främja kultur och fritid, gynna besöksnäring, landsbygdsutveckling, näringslivsutveckling, an-
ställningsbarhet, kostnadseffektivitet, främja delaktighet och minska social och ekonomisk utsatthet, 
och även till rent praktiskt försörja kommunens egen organisation med fordon, möbler och andra in-
ventarier. 

En lokal politiker i Knivsta beskrev kortfattat värdet av delningsekonomi så här:  

”Delningstjänster kan bidra till gemenskap, en enklare vardag, och en kommun som är 
trivsam att leva i.” – Boo Östberg, kommunalråd (C), Knivsta kommun. 
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Att skapa bättre förutsättningar för delande

Projektets övergripande mål är en positiv utveckling av en hållbar delningsekonomi, där en mång-
fald av delningslösningar i Karlstad underlättar och engagerar medborgarna till hållbar konsumtion. 
Vi ville också att Karlstad efter projektet har etablerats som en nationell förebild inom området för 
små och medelstora kommuner, innebärande att flera av projektets arbetssätt eller tjänster som ut-
vecklats har eller kan enkelt implementeras i andra kommuner efter projektet. Arbetet delades upp 
i tre arbetspaket: 

1. Tjänsteutveckling

Mål: Minst två nya och en befintlig delningstjänst eller verksamheter inom närliggande områden 
av cirkulär ekonomi utvecklas. Tjänsterna ska bidra till ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar 
utveckling och vara anpassade till att kunna implementeras i mindre städer.  

2. Kommunikation med konsumenter och företag

Mål: Metoderna för att främja delningsekonomi genom kommunikation utvecklas och medborgar-
nas kunskap och engagemang för hållbar konsumtion genom delningsekonomi stärks.

3. Nätverk och stöd

Mål: En resursplattform etableras innefattande framför allt en vägledning för andra kommuner och 
ett nätverk av lokala aktörer som kan stödja utvecklingen av delningsekonomin identifieras och 
kopplas samman, samt knyts an till de nationella och internationella nätverken för Sharing Cities 
Sweden.
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Arbetspaketen kan alltså sägas syfta till att stärka både utbudet av och efterfrågan på delning-
slösningar, och även stärka övergripande förutsättningar såsom nätverk och kunskap för politiker och  
tjänstepersoner. Medborgarinvolvering och digitalisering har varit vägledande principer för arbetet, 
och särskilt digitaliserad kommunikation har också varit ett avgörande verktyg under Corona-pande-
min.  

Projektet har drivits av miljöförvaltningen i Karlstads kommun tillsammans med samarbetsparter-
na WSP, Karlstad Innovation Park, Centrum för tjänsteforskning (Karlstads universitet), Naturskydds-
föreningen Värmland, Konsumentverket och Centrum Karlstad. Projektet har också involverat flera 
förvaltningar och bolag inom Karlstads kommun, olika nätverk, upphovspersoner till delningsinitia-
tiv, medborgare och även tjänstepersoner i andra kommuner.  

Om Karlstad

Karlstad är en medelstor stad med en demografi som till stor del representerar svenska befolkning-
en som helhet. Redan 2018 hade tre delningsinitiativ sprungna ur Karlstad fått nationell spridning: 
Fritidsbanken (vars upphovsperson är Karlstadsbo och som har nationella huvudkontoret i Karlstad), 
Off2off och Skåpet Tage. Kommunen har en lång tradition av innovativt miljöarbete och även sam-
verkan med mindre kommuner. 
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Stärka utbudet av delningstjänster 

Inom projektet har 19 olika delningstjänster fått stöd i form av rådgivning, ”matchmaking”, särskilda 
kommunikationsinsatser, eller annat stöd såsom utvärdering och analys. Några lösningar har projekt-
teamet initierat och till stor del drivit själva, men den stora merparten har drivits av andra idéägare, 
både inom och utanför kommunens organisation. Vilka lösningar som erhållit denna typ av stöd har 
beslutats utifrån kriterier byggda på Karlstads kommuns och projektets målsättningar, samt en be-
hovsanalys som utförts av WSP. Fem exempel på utvecklade delningslösningar beskrivs nedan. 

Smarta Kartan Karlstad

Ett bra första steg för utvecklandet av delningsekonomi är att ta vara på de initiativ som redan 
finns i kommunen, och kommunicera detta till invånarna för att öka 
kunskapen om delningsekonomi och tillgängliggöra de verksamheter 
som finns.  

Smarta Kartan startades i Göteborg genom ett samarbete med 
föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg och konsument- och 
medborgarserviceförvaltningen på Göteborgs Stad. Syftet är att syn-
liggöra delningsekonomins platser, verksamheter och nätverk för att 
stärka gemenskapen och uppmuntra till nya möten där delandet och 
tillgången ska prioriteras över ägande. Exempel på verksamheter som 
finns med på Smarta Kartan är öppna verkstäder, delade odlingar, 
gratisbutiker och bytesgrupper.  

Karlstads kommun inkluderar även andrahandsverksamheter och rep-
aratörer och är enligt preliminär statistik den i allra mest besökta kar-
torna av de anslutna kommunerna. 

Game changer

Under Corona-pandemin drabbades redan utsatta barnfamiljer extra 
hårt. Karlstads kyrkliga stadsmission vill därför underlätta för barn-
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familjer och tog kontakt med Mitticity-gallerian och projektet. Tillsammans utvecklades Game  
Changer – en så kallad ”gratisbutik” belägen i en centrumgalleria där vem som helst kunde lämna 
spel och annat lekmaterial eller ta det man ville ha. ”Butiken” liknande en vanlig butik med lockan-
de butiksinredningsdesign, men utan kassa eller personal. Game Changer drevs som en långvarig 
popup utan krav på hyra från gallerian och fungerade nästan helt utan regler, utan byggde i stället 
på tillit mellan användarna och de som drev verksamheten. Detta visade sig fungera bra och butiken 
hölls ordnad bland annat med hjälp av Stadsmissionens brukare. Skyltning och annat material som 
togs fram för butiken finns för utlåning till andra gallerior.  

Rekoroben

Rekoroben är en gemensam klädgarderob där alla kläder har skänkts av användarna själva eller 
köpts in från andrahandsmarknaden. Användarna betalar en månadsavgift och får mot denna låna 
4-5 plagg så länge man vill. Rekoroben drevs länge som en fysisk butik i en central galleria och fick 
snabbt ihop en cirka 50 medlemmar. Men pandemins effekter gjorde att en fysisk butik inte var be-
fogad och verksamheten har i stället övergått till en digital plattform där kläder postas eller hämtas 
och återlämnas vid utlämningsplatser i Karlstad. 

Sola byggåterbruk

Karlstads byggåterbruk Sola Byggåterbruk tar emot och säljer byggmaterial, vitvaror och annat för 
inomhus- och utomhusbruk. Verksamheten vill uppmuntra till återvinning och delning och fungerar 
som komplement till den mångåriga ”Solareturen” som är en återbruksaffär med fokus på prylar, 
kläder och möbler. Sola Byggåterbruk riktar sig till privatpersoner, företag och offentlig sektor. Per-
sonalen består till stor del av människor som av olika anledning står utanför arbetsmarknaden, och 
planeras att övergå från kommunalägt till ett arbetsintegrerande socialt företag. 
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Skåpet Tage

Skåpet Tage är en form av ”bytesskåp” eller ”bytarhylla” som är ett fenomen som funnits länge. Själva 
Skåpet Tage-konceptet togs fram särskilt för förskolor för att föräldrar skulle kunna ge kläder och skor 
som ens barn vuxit ur eller ta något man behöver. För skåpet togs affischer fram, bland annat med infor-
mation om hur skåpet fungerar på ett tiotal olika språk, samt information om hållbar klädkonsumtion 
och andrahandshandel av kläder. Inom projektet har nya guider tagits fram för hur man enkelt kan upp-
rätta ett Tage-skåp även på sin arbetsplats, skola eller bostadsområde. 

Resultat: Fler värdeskapande tjänster och lättare att upptäcka delningsekonomin 

Av de 19 delningstjänster som projektet stöttat har tolv startats under projektperioden och sju fanns 
sedan tidigare. Uppstarten av alla dessa kan naturligtvis inte härledas enbart till insatser från projektet. 
Utöver dessa har ytterligare minst sex tjänster startats eller utvecklats markant utanför projektet. Dess-
utom har utvecklingen av andrahandshandeln och reparation stöttats på andra sätt, men inte räknats 
med i ovanstående siffror. 

Smarta Kartan fungerar som en stöttning åt andra lösningar genom att vägleda karlstadsborna till dem. 
En enkätundersökning gjordes till alla aktörer som finns med på Smarta Kartan Karlstad med frågor om 
hur många delningstransaktioner (ex. lån) som genomfördes genom dem, om och i så fall hur många 
anställda de har, med mera. Tillsammans med informationen från enkäten och tidigare forskning är det 
tydligt att delningsekonomin, andrahandshandeln och reparatörer bidrar till stora ekologiska, ekono-
miska och sociala värden.  
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Kvantifieringar för dessa verksamheters totala värdeskapande är dock vanskliga att göra på grund av 
svårighet att jämföra svaren på enkätfrågorna. Beräkningar på klimatnyttan från en enskild mobilrepa-
ratör visar dock att denna bidrog till minskade utsläpp av växthusgaser på över 1,1 ton per vecka (bl.a. 
utifrån antagandet att 50% av de cirka 40 reparationerna per vecka resulterade i att nyköp undveks). 
Fritidsbanken lånade under en tvåmånadersperiod (som kan anses vara en lågintensiv period pga. pan-
demin) ut cirka 100 produkter per vecka, vilket beräknas minska utsläppen med 1,3 ton per vecka enligt 
liknande modell. 

Delningslösningarna i Karlstad bidrar särskilt till att minska underutnyttjandet av resurser och 
därmed till positiva miljömässiga effekter. De minskar också ekonomisk utsatthet och ojämlik-
het genom att minska kostnaderna för att få tillgång till olika resurser. Utöver detta fungerar 
delningsekonomiska verksamheter som mötesplatser som kan bidra till ökad tillit, inkludering, 
skapandet av en meningsfull fritid, lokal resiliens och gemenskap. En del av dem skapar också 
intäkter och anställningar.  

Andrahandshandeln minskar också underutnyttjande och ökar återanvändning och genererar 
också ekonomisk omsättning och i stort sett alla till jobbskapande. De bidrar också till social 
hållbarhet genom kompetensutveckling och arbetsträning för personer som står långt ifrån ar-
betsmarknaden, samt genom kostnadseffektiva produkter.  

Reparatörsbranschen bidrar till att förlänga livslängden på produkter, till ekonomisk omsättning 
och anställningar.
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Öka konsumenters kunskap och efterfrågan 

Under hela projektet har stort fokus lagts på kommunikationsinsatser till Karlstadsborna, men även 
utbildning för beslutsfattare, företags- och föreningsstödjande aktörer.  

Digitala kanaler

En stor del av kommunikationen har skett digitalt via nyhetsbrev, webbsida men framför allt genom 
sociala medier. Facebook-gruppen ”Karlstad delar och återbrukar” samlar i skrivandets stund 720 med-
lemmar och Instagram-kontot har 740 följare.

Lokala influencers

Delar av projektet har även ingått i F/ACT Movement – ett projekt från Göteborgsregionen och Science 
Park Borås för att främja hållbar produktion och konsumtion av mode. Genom F/ACT har Karlstad delar 
engagerat nio ”incluencers”, det vill säga en form av opinionsbildare som genom sociala medier och 
andra kanaler påverkar attityder och handlingar hos följare. Dessa fick coachning och inspiration och 
delade sedan med sig av sin utveckling mot en mer hållbar modekonsumtion i sociala medier. Projektet 
stöttar också företag och entreprenörer som vill utveckla hållbara och cirkulära produkter och tjänster. 



Sharing Towns • 12

Events

Innan Corona-pandemin genomfördes flera fysiska evenemang såsom klädbytardagar, prylbytarevent, 
växtbytar- och frölånsöverevenemang och map jams tillsammans med Karlstadsborna. Dessa fungera-
de alltså både som möjligheter för delande och som kommunikationsinsatser för att öka intresset för 
delningsekonomi.  

Smarta Kartan-kampanjer 

Även Smarta Kartan har varit ett viktigt kommunikationsredskap, och vi har också gjort kommunika-
tionskampanjer för kartan i sig. Dessa har innefattat informationsspridning på stortavlor, buss-tv, klis-
termärken för verksamheter som finns med på kartan, flyers, vykortsutdelning till nya studenter, video 
via sociala medier, och mer.

Globala Karlstad-kampanjer

För att uppmärksamma och informera om Globala målen för hållbar utveckling har Karlstads kommun 
genomfört en kampanj under flera år. Förutom att till exempel visa en film om Agenda 2030 projicerad 
på Rådhusets fasad har stort fokus i kampanjerna under projekttiden legat på delningsekonomi med 
olika typer av events (till exempel en ”flash mob” i en shoppinggalleria där en grupp personer på en 
given signal plötsligt tog fram symaskiner och började laga saker). 
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Föreläsningar och utställning

 Ett tjugotal föreläsningar och workshops har genomförts för kommuninvånare, lokala nätverk, politiker, 
näringslivsaktörer, intresseorganisationer, minoritetsgrupper, studenter, samt lokala, regionala, natio-
nella, och internationella nätverk. Precis i början av pandemin togs också den fysiska utställning ”Tänk 
inte nytt!” fram som sattes upp i kommunens ”Karlstadsrum” som sedan togs fram i digital form. 

Corona-pandemin innebar en stor omställning av arbetet, som inte enbart varit negativt. Vi satsade 
mer på våra digitala kanaler, influencers och digitala träffar och webbsända föreläsningar, vilka visade 
sig locka många fler än vanliga föreläsningar och från grupper som vi annars har haft svårt att nå. Vi 
använde också delningslösningar där det är möjligt att upprätthålla socialt avstånd till varandra, såsom 
”second hand-runda” och så kallade ”vandrande kassar” som låter grannar och vänner skicka runt kassar 
med kläder som man kan ta kläder från eller lämna i – ett bra alternativ till klädbytesevents. 

 

Resultat: Mer delande, ökning av positiva attityder och större kunskap

Enkätundersökningar till karlstadsborna har genomförts både i början och i slutet av projektet. Perio-
den där emellan var bara två år, men redan på den korta tiden har delningsekonomin växt i Karlstad 
och Värmland. Resultaten ska dock tolkas med viss försiktighet på grund av litet underlag – cirka 300 
respondenter med vissa metodologiska skillnader mellan de båda undersökningstillfällena. 

Resultaten visar att fler säljer second hand idag jämfört med år 2019 (från 42% till 53%), och uthyr-
ning mellan privatpersoner har också växt, från en låg nivå jämfört med andra former av ”cirkulär  
konsumtion” (från 10% till 18%). Även att låna ut saker har ökat (från 60% till 72%). Övriga former av 
cirkulär konsumtion har antingen legat i stort jämnt under perioden, eller gjort en liten minskning. 

Vidare har värmlänningarnas kunskaper om 
tjänster för delande blivit större. Största kän-
nedomsökningen har skett när det gäller 
Facebook-grupper för delande, Reko-ring, 
och Sellpy. När det gäller tjänsterna Reko-
roben och Sola Byggåterbruk som startats 
under projektets gång och med stöd från 
projektet är kännedomen om dessa fem 
respektive elva procent. Fritidsbanken är 
den i särklass mest kända rena delnings-
verksamheter (dvs. exempelvis Blocket och  
Tradera har inte inkluderats) med en känne-
dom på 65%, vilket kan jämföras med Airbnb 
på 44% och Hygglos 11%. Klädbytardagen är 
en annan relativt välkänd delningsverksam-
het som lyfts inom projektet och som 27% 
känner till (ökning med 4%). Grannlampa
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En tydlig utveckling kan också ses när det gäller attityder till delande, second-hand och till att reparera. 
Gällande delningsekonomi är hela 94% positiva till att använda delningstjänster. För alla dessa former 
av cirkulär konsumtion är det fler som är positiva idag jämfört med för bara två år sedan. I genomsnitt 
över dessa former (frågebatteri med åtta frågor) är ökningen nio procentenheter fler positiva år 2021. 
Därutöver visar resultaten att människor blivit mer medvetna om fördelarna med delningsekonomi, och 
då särskilt det rent praktiska värdet av delande.  

Till sist anger fler idag att de skulle vilja använda delningsinitiativ inom alla områden som frågades om, 
vilket visar på en potential i utvecklingen av delningsekonomin.  

Alla dessa positiva resultat ska också ses i ljuset av att tilliten mellan människor i grannskapen har mins-
kat något under perioden (en fråga som också ingick i enkäterna), vilket antagligen har motverkat åt-
minstone vissa former av delande. these is five and eleven percent, respectively. Fritidsbanken is by far 
the most well-known pure sharing business (ie, for example, Blocket and Tradera have thus not been 
taken into account) with a knowledge of 65%, which can be compared with Airbnb at 44% and pe-
er-to-peer rentals service Hygglo at 11%. The clothes swapping day is another relatively well-known 
sharing activity that was highlighted in the project and that 27% are aware of (an increase by 4%).

Diagram 1. Inom vilka områden skulle du vilja använda delningsinitiativ? 
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Bygga nätverk och stötta små och medelstora kommuner 

Ett viktigt insatsområde i Karlstad delar har varit att stärka nätverken kring delningsekonomi. Huvudfo-
kus har inte varit att bygga upp nya nätverk, utan i första hand använda befintliga. Så har också gjorts 
genom det av kommunen initierade Agenda 2030-protokollet, ett nätverk för de största företagen och 
organisationerna i Karlstads kommun. Projektet har också bidragit till och dragit nytta av Mötesplats 
Social Innovation samt ett nystartat projekt för att främja socialt företagande. Vi har också varit aktiva i 
den nationella styrgruppen för Smarta Kartan, samt Sharing Cities Sweden, Viable Cities och det inter-
nationella nätverket för Sharing Cities.  

På mer lokal och småskalig nivå har det dock saknats nätverk, och därför skapades Facebook-gruppen 
Karlstad delar och återbrukar för intresserade karlstadsbor samt ett lokalt redaktionsråd för Smarta Kar-
tan. Dessutom har ett nätverk för aktörer på andrahandsmarknaden upprättats för att främja samarbe-
tet mellan dessa, och nätverk för fler verksamheter inom cirkulär konsumtion är planerade. 

Kommunernas handbok till delningsekonomi 

Attityderna till delningsekonomi bland kommunala politiker och tjänstepersoner är hos de flesta mycket 
positiva, men många har uttryckt att de är osäkra på vad en kommun kan göra för att främja utvecklingen 
av en hållbar delningsekonomi. För att ge vägledning kring detta har en handbok utvecklats som bland 
annat innehåller följande:  

• Hur delningsekonomi kan bidra till att nå både Globala målen för hållbar utveckling och kommunala 
mål. 

• Keys to success, and especially how a smaller municipality can take advantage of its size.

• Fem “verktygslådor” intern verksamhetsstyrning, 
tillhandahålla, möjliggöra, samarbeta, reglera som 
i sin tur innehåller elva verktyg.

• Goda exempel på delningslösningar där kommunen 
kan bidra. 

• En beräkningsnyckel för minskad klimatpåverkan 
genom delning. 

• Hur kommunen kan bidra till en både hållbar och 
trygg delningsekonomi och undvika fallgroparna 
för detta. 
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Lärdomar och rekommendationer – nycklar till delande i mindre 
kommuner 
Storstäder kan vid en första anblick vara bättre lämpade för delningsekonomi, men som har blivit tydligt 
i Karlstad delar-projektet har mindre kommuner många fördelar, om än mindre uppenbara.  

Storstad Mindre kommun 

• Stort befolkningsunderlag  • Stort socialt kapital och mindre 
stuprör   

• Tätbefolkat   • Korta avstånd   

• Stora ekonomiska resurser • Mindre komplex 

• Ekosystem för innovation och 
företagande 

• Lättare att få uppmärksamhet 

• Hushållningskultur  

Nedanstående nycklar har utformats för att dra nytta av dessa styrkor och underlätta arbetet för en 
blomstrande delningsekonomi i små och medelstora kommuner. Dessa kopplar särskilt till två övergri-
pande och strategiskt avgörande vägledande principer:  

1. Dra nytta av det sociala kapitalet  

2. Bygg på de resurser som man redan har 

Rekommendationerna riktar sig särskilt till dem som vill driva på den övergripande utvecklingen av del-
ningsekonomi, vilket antagligen drivs av någon som har någon form av samordnings-, verksamhetsut-
vecklings- eller strategisk roll i kommunen, inklusive tjänstepersoner i ledande positioner och politiker. 
Men för att skapa eller främja specifika delningslösningar kan den drivande personen lika gärna till ex-
empel vara personer som är ansvariga för inventarier på en arbetsplats, någon som arbetar på förskola 
och vill ordna en klädbytarlösning såsom Skåpet Tage, eller en kommunikatör. 



Sharing Towns • 17

Kartlägg och visa upp vad som redan finns

Att samla och visa upp de delningslösningar som finns i kommunen gör inte bara att medborgare hittar 
lättare till dem, det visar också på goda exempel och de värden som delningsekonomi kan bidra med, 
som gör det lättare att engagera ännu fler till arbetet. Därutöver kan det också vara en grund för att 
bygga ett nätverk av de människor som är engagerade i de olika lösningarna. I ett senare utvecklingssteg 
kan ni på så sätt ta hjälp av varandra för draghjälp. 

Många  gånger  delas  redan  resurser i större utsträckning än vad de flesta tror. Vid en kartläggningsworkshop 
(”map jam”) internt i projektteamet upptäcktes cirka 30 delningslösningar. När sedan övningen gjordes 
i en större grupp tillsammans med karlstadsbor och tjänstepersoner utanför projektgruppen växte den 
siffran till 140.  

Undersök också vilka framgångsrika lösningar som finns i andra kommuner. Man behöver inte alltid 
uppfinna hjulet på nytt, även om man ibland kan göra lokala anpassningar till en lösning som fungerat 
bra någon annanstans. I ovan nämnda handbok finns många exempel.  

Börja med befintliga resurser och uppdrag

Mål, strategier och andra policys kan både ge ekonomiska resurser och skapa brett engagemang och 
är en stor fördel för att lyckas med sitt arbete med delningsekonomi. Med det sagt är vår erfarenhet att 
det inte är ett krav för att starta igång arbetet. De kommuner som vi kommit i kontakt med har ingen 
utpekad strategi för delningsekonomi. I stället är ren praktisk och ekonomisk nytta en stor drivkraft, som 

En “map jam”. Plantutbyte.
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tillsammans med mer generella målsättningar inom till exempel miljöhänsyn som ger stöd för arbetet.

”Vi har ingen uttalad strategi och plan för delningstjänster. Däremot tänker och agerar vi 
återbruk i stället för slit – och släng. Det finns en stor miljömedvetenhet i verksamheterna 
vilket genomsyrar planeringen och det dagliga arbetet som genomförs.” – Emma Lundbergh, 
Samhällsbyggnadschef, Knivsta kommun. 

”Det finns ingen aktiv satsning på delningsekonomi inom vår kommun. Däremot har vi 
relativt korta beslutsvägar, vilket ger möjlighet att integrera nya metoder och arbetssätt i 
de ordinarie verksamheterna. Som landsortskommun har vi goda förutsättningar att få till 
resurseffektiva lösningar, då hushållningstänket finns med av miljömässiga, ekonomiska 
och sociala skäl. Vi har också en hållbarhetsvision, vilket förpliktigar, och vi är måna om 
varandra i kommunen. Det finns också en ansträngd ekonomi som kräver att vi måste hålla 
nere kostnaderna.”  – Kent Ryberg, näringslivssamordnare, Knivsta kommun. 

Det finns också många delningslösningar som inte kräver så mycket som är enkla att börja med, utifrån 

Klädbytes events.
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befintliga uppdrag och budget. Men även om ett utvecklingsarbete inom delningsekonomi ofta kan 
inledas inom befintliga mandat och budgetar så kräver större satsningar förstås ofta särskilda beslut om 
både pengar och inriktning på verksamheten. 

Samla kompisarna

Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek för sport- och friluftsutrustning och grundades i samhället 
Deje med 2700 invånare, som ligger tre mil norr om Karlstad i Forshaga kommun. På kort tid spred sig 
konceptet över landet och finns idag på fler än 100 platser och sedan starten har de haft mer än en 
miljon utlån. 

Ett tydligt ansvarstagande från kommuner är en avgörande faktor för denna framgång, men deras 
arbetssätt bygger lika mycket på att skapa en bred samhällsuppslutning, snararare än att med stora 
ekonomiska resurser starta och driva verksamheten.  

Eftersom delningsekonomiska verksamheter ofta bidrar till många olika samhällsnyttor kan det också 
vara flera kommunala verksamheter som kan gynnas av lösningarna. Det gör att det med stor säkerhet 
går att hitta ”kompisar” inom organisationen som också vill arbeta för delande och cirkulär ekonomi. 

”För att komma i gång med delningstjänster handlar det mycket om att testa sina idéer 
med andra, dela engagemanget med andra aktörer, hitta exempel och samverka. Man 
måste våga prova. Haka upp arbetet på strukturer som redan finns och som har möjlighet 
att hjälpa till ekonomiskt, med lokaler, kontakter, nätverk och kanaler. Det kan vara kyrkan, 
offentliga verksamheter, företag, intresseorganisationer eller byalag.” – Maja Blomqvist, 
Projektledare för SMICE, Region Jämtland/Härjedalen. 

Det är också starkt rekommenderat att kommuner tar vara på relationerna mellan kommun och 
medborgare och bjuda in dem i arbetet eller stötta civilsamhällets, näringslivets eller enskilda 
medborgares initiativ. Kommuner kan främja engagemanget bland medborgarna och främja en 
deltagarkultur genom att involvera dem så mycket som möjligt i allt från medborgardialoger till att 
bjuda in invånarna att hjälpta till med olika saker genom sociala medier och bidra till en positiv ortsanda. 

Undvik stuprören 

De många olika värdena som delande kan skapa innebär dock att det finns risk för att delningsverksamheter 
”faller mellan stolarna”, att ingen tar huvudansvaret för verksamheten. En hemvist behöver beslutas, 
men också följas upp av stöd från och samverkan med andra verksamheter. Detta ställer högre krav 
på att undvika stuprören mellan olika förvaltningar och enheter. För detta är det viktigt att ha en 
uppmuntrande kultur för “gränsgångare”, det vill säga tjänstepersoner som åtminstone till viss del kan 
röra sig mellan kommunens annars ganska strikta uppdelningar och därmed driva på utvecklingen 
kring komplexa frågor.  
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Vår erfarenhet är dock att stuprör i organisationen är ett mindre problem i små och medelstora 
kommuner jämfört med större städer. De är också generellt sett mindre komplexa med närmare kontakt 
mellan politiker, ledning och tjänstepersoner, och olika verksamheter, vilket gör det enklare att driva 
förändringsprocesser.  

Koppla till traditionell handel, andrahandshandel och reparation 

Mindre kommuner har ofta för små resurser för att kunna arbeta med alltför många snäva arbetsfält. Det 
kan därför vara klokt att knyta an arbetet med delningsekonomi till dess “cirkulära kusiner” – till exempel 
andrahandshandeln, återbruk och reparatörer. 

Kanske finns det också initiativ eller idéer bland den etablerade traditionella detaljhandeln. Oavsett är en 
dialog med handeln en viktig insats att gärna göra tidigt i arbetet. En del oroar sig över att handelsaktörer 
ska vara skeptiska till delningsekonomi som kan leda till minskad (materiell) konsumtion. Därför är det 
viktigt att visa på möjligheterna som delningstänk kan ge för hållbar affärsutveckling även för dem. 

Erfarenheten från projektet och de aktörer vi intervjuat visar att alla har en positiv syn på delningsekonomi. 
Vissa politiker har också uttryckt oro över just påverkan på detaljhandeln. Detaljhandeln och därmed 
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också stads- och bykärnor står inför stora utmaningar, bland annat på grund av ökad e-handel och krav 
på hållbarhet. Att ta inspiration från delningsekonomin ses av allt fler i stället därför som en möjlighet 
att bemöta dessa utmaningar. 
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Vill du veta mer?

Webbplats: https://karlstad.se/karlstaddelar

Instagram: https://www.instagram.com/karlstaddelar/

Smarta Kartan Karlstad: https://www.smartakartan.se/karlstad 

Kommunernas handbok till delningsekonomi: https://karlstad.se/handbok

www.sharingcities.se


