
KONKURRENS ERSÄTTS AV DELNING 
 
År 2050 har konkurrensen på arbetsmarknaden till stor del ersatts 
av delning. Alla tillverkningsföretag i området har anslutit sig till Driv 
som är ett gemensamhetsföretag inom industribranschen. Andra 
gemensamhetsföretag har etablerats inom andra branscher. 
Arbetstagarna beskrivs utifrån deras kompetenser snarare än yrken. 
Gemensamhetsföretagen är i sin tur sammansatta i kluster som 
spänner sig över hela världen. 
 
Tjänsten som alla använder är ”Kompetensmolnet”. Det är en 
webbinfrastruktur som innehåller individers kompetenser och som 
är sökbar för arbetsgivare och privatpersoner som letar en specifik 
kompetens. Kompetensmolnet har övertagit Arbetsförmedlingens 
roll och har istället kopplat regionala och nationella livsguider till sig. 
Livsguiderna tar hänsyn till hela människans livssituation och 
kopplar in resurser utifrån ett specifikt behov. Livsguider kan vara 
både digitala och fysiska personer. 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
Ett företag som har ett behov lägger in en beställning och får tillbaka 
ett förslag på lösning. Lösningen kan vara allt från ett webbstöd till 
en sammansatt grupp av kompetenser som hittats i 
kompetensmolnet.  
 
Ett exempel på en person som lever i gemensamhetssamhället är 
Miriam Andy som var politiker i Storbritannien och kom till Sverige 
2050 på grund av en hotbild i hemlandet. Allmänheten har tappat 
förtroendet för politiken utifrån det som hände efter Brexit och 
Miriam Andy var i mångas ögon en kontroversiell och proaktiv 
rättskämpe.  
 
När Miriam Andy kommer till Sverige får hen via Hej Främlings 
tjänst En väg in ett erbjudande med jobb, boende, sociala nätverk 
med mera. Erbjudandet grundar sig på en kartläggning som har 
genomförts via Miriam Andy kompetensmoln innan hen anländer 
med snabbtåget från systerregionen Tröndelag. Utifrån de behov 
och förutsättningar som Miriam Andy har matat in i molnet, och som 
systemet själv hittat via sociala medier och andra sökningar på 
Miriam Andy, har en livsguide byggt ihop en helhet som Miriam 
Andy sedan kan justera i om hen inte är nöjd med utfallet. 
	

	


