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AirBnb
En digital plattform där privatperso-
ner (Peers) kan hyra ut eller hyra bo-
ende av varandra, världen över. 
Commons
Betyder ung. ”allmän”, ”gemensam” 
och är ett begrepp som beskriver en 
typ av fritt material eller en fysisk fri 
plats, t.ex. allmänning. 
Community
En grupp människor som delar iden-
titet och lokalitet och skapar en ge-
menskap. Relationen inom en com-
munity är inte lika långsiktig eller 
nära som relationer inom familjen 
men starkare än affärsrelationer.
Co-office
Ett arbetsdedikerat café där kunder-
na kan sitta och arbeta, exempelvis 
Coffice i Stockholm.
Coworking space
Öppna kontorsplatser med tillhöran-
de communities där användarna ofta 
är medlemmar och betalar månads-
vis exempelvis Ehive och Copass. 
Crowdfunding
Gräsrotsfinansiering. Peers kan finan-
siellt stödja projekt, produkter eller 
tjänster de vill se förverkligas.  Kända 
exempel är Kickstarter och Crowd-
culture.
Crowdsourcing
En metod för att lösa problem med,  
eller söka förslag till problemlösning 
från många andra parter (the crowd). 
Det har till stor del blivit möjligt ge-
nom internet.

Cykelkök
En öppen cykelverkstad där använ-
darna eller medlemmarna kan repa-
rera sin cykel och få tillgång till verk-
tyg, kunskap och yta. En del cykelkök 
har även cykelbibliotek med uthyr-
ning av t.ex. elcyklar.
Foodbank
En ideell, allmännyttig organisation 
som distribuerar mat till de som be-
höver.
Funktionsförsäljning
Att sälja funktion framför produkt, 
ett exempel är Xerox som hyr ut skri-
vare till företag och därmed säljer då 
funktionen ”att skriva ut”.
Hackerspace
En community-baserad arbetsplats 
där människor med gemensamma 
intressen, ofta om datorer, maskiner, 
teknik, vetenskap, digital konst eller 
elektronisk konst; kan träffas, umgås 
och samarbeta.
Kollaborativ konsumtion
Även kallat samverkanskonsumtion. 
Drivs av tillgång framför ägande och 
kan gälla både fysiska objekt som 
abstrakta resurser. Användarna får 
tillgång till överflöd eller outnyttjade 
resurser och tillgångar. Ex. klädbytar-
dagar, verktygspooler, Retoy.
Kollaborativ ekonomi
Ett paraplybegrepp som infattar fi-
nans, konsumtion, produktion och ut-
bildning/kunskap. 

Lokal valuta
Företag i en region eller en stad tar 
fram en valuta som endast kan använ-
das lokalt. Exempel är Höganäs med 
sin Euronäs som lanserades 2010 och 
har tagits fram i samverkan mellan 
kommunen och handlarna i staden.
Makerspace
Öppen verkstad där användarna eller 
medlemmarna får tillgång till produk-
tionsutrustning (3D-skrivare, laser-
skärare etc.) och lokal samt kunskap 
om produktion, ett exempel är Colla-
boratory i Göteborg.
Open Source
Öppen källkod eller öppen program-
vara. Kod tillgänglig att använda, 
läsa, modifiera och vidaredistribuera 
för den som vill.
Peers
Ett annat ord för privatpersoner som 
deltar i en kollaborativ aktivitet. 
P2P (Peer-to-peer)
Relationen mellan användarna. Tra-
dera är exempel på en P2P-tjänst.
Peerlån
Lån mellan Peers utan en traditio-
nell finansiell institution, ex Zopa och 
Lending Club.
Samåkning
Alla former av gemensamma sätt att 
transporteras där deltagarna anting-
en delar lika på kostnaderna för re-
san eller delar av sitt överflöd, också 
kallat för gåva och/eller bjuda på en 
resa.

Socialt kapital
Summan av den tillit som individerna i 
en grupp eller samhälle har för varan-
dra. Det är beroende av antalet sociala 
relationer eller kontakter mellan männ-
iskor liksom till styrkan av förtroendet 
inom dessa relationer.
Sportotek
Ett sportotek lånar ut begagnade 
idrottsprylar som skänkts, eventuellt 
kompletterat med inköp. 
Swoppa
Betyder byta och kommer från engel-
skans shop och switch.
Timbank
Lokalt utbyte av tjänster utan fysisk va-
luta, en timma mot en timma.
Verktygspool
En verktygsbank där användarna/med-
lemmarna får tillgång till olika verktyg 
genom att hyra eller låna.
Öppen data
Avser digital information som är fritt 
tillgänglig utan inskränkningar till ex-
empel i form av immaterialrättsliga hin-
der såsom upphovsrätt och patent.
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