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Har du for nylig meldt dig ind i en madklub, deler du boremaskine 

med naboen, eller har du udskiltet hjemmekontoret med et kon

torfCEIIesskab, sa er du langt mere trendsCEttende, end du gar og 

tror. Vores behov for at dele, lane eller leje alt lige fra arbejdsplad

ser, boliger og transportmidler at og med hinanden er nemlig i ha

stig va2kst, og er en tendens, som trendforskere forudser, vii f0re 

et helt nyt paradigme med sig. De kalder den nye trend for the sha

ring economy og forventer, at vores hang til at dele !remover ikke 

bare vill0se vores egne, men ogsa klodens voksende ressourcepro

blemer. 

"Vi beva2ger os i 0jeblikket ind i en ny epoke kendetegnet af det, 

vi kalder freedom from ownership. Den handler om, at det at eje 

ting far mindre og mindre betydning for os, mens selve adgangen 

til dem pludselig er blevet det vigtige. Og derfor er vi begyndt at 

dele, lane og leje produkter, services og oplevelser med hinanden," 

siger Claus Kjeldsen, der er konstitueret administrerende direkt0r 

pa lnstitut for Fremtidsforskning. 
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Som 
brodre 
vi dele 

Dele0konomien er ved at 
afl0se oplevelses0konomien 
og har gjort det hipt at 
dele, lane og leje alverdens 
ting af hinanden. Eksperter 
kalder den nye trend for et 
paradigmeskifte og forklarer 
det med, at vi er blevet bade 
mere ressourcebevidste og 
fcellesskabsorienterede og 
har faet nye teknologiske 
muligheder ved hand en. 

Vier blevet mere ressourcebevidste 
Tendensen kaldes for the sharing economy eller dele0konomien. 

KontorfCEIIesskaber, madklubber og delebiler er nogle at de mere 

velkendte fa2nomener, mens husbytteordninger som homeexhan

ge.com, bolig-udlejningsnetvCErket AirBnB, opgavemarkedet Den

LilleTjeneste ogden globale pendlertjeneste blablaCar er nyere 

eksempler paden voksende deletrang, som if01ge Claus Kjeldsen 

udspringer at flere str0mninger i samfundet. 

"Det her sker pa baggrund at flere faktorer, hvoraf den vigtigste i 

mine 0jne handler om den voksende kompleksitet og det 0gede in

formationsflow i vores samfund. Tilsammen har de faktorer 0get 

forandringshastigheden i vores samfund enormt. Det betyder, at 

alting CEndrer sig lynhurtigt hele tiden i dag, og at de produkter, 

services og mader at g0re tingene pa, der var hotte i gar, kan va2re 

passe i morgen. Det har igen aff0dt en st0rre ressourcebevidsthed 

blandt bade forbrugere og virksomheder, som har gjort os mere til

bageholdende med at investere i ting, der lynhurtigt bliver forCEI-



dede," siger Claus Kjeldsen. Blandt virksomheder spores det blandt 

andet ved en !llget tendens til at outsource, og til at flere og fle-

re tyr til midlertidige anscettelser for at kunne holde sig sa omstil

lingsparate og fleksible som muligt. Og hos forbrugere ses det pa, 

at vier blevet !llkonomisk mere forsigtige og tilbageholdende med 

at kaste store summer efter produkter, der alligevel kommer i en 

ny model dagen efter. 

"Vier som forbrugere paden ene side blevet mere omkostnings

bevidste. Men da vi paden an den side fortsat har et start behov 

for at kunne brande os selv gennem produkter, services og ople

velser, har vi vee ret n0dt til at opfinde nye mader at skaffe os ad

gang til tingene pa med en ny val uta. Og deter altsa blevet ved at 

dele, lane og leje frem for at eje," siger Claus Kjeldsen og fortcel-

ler, at digitaliseringen og internettet derudover ogsa har vee ret en 

stcerk medvirkende faktor til dele!llkonomien. Han ncevner eksemp

ler som Spotify, Netflix og Wikipedea, der har gjort det langt mere 

uinteressant at have egne CD· ere, DVD-film eller lcederindbundne 

leksika staende hjemme pa hylden, fordi bade musik, film og infor

mationer nu kan lejes eller lanes pa digitale tjenester via internettet. 

Vcerdi at nedbringe forbruget 
Anne Lise Kjcer er international trend spotter og administreren

de direkt!llr i Kjaer Global i London. Ogsa hun ser dele!llkonomien 

- eller det hun ogsa kalder for collaborative consumption- som et 

symptom pa en voksende ressourcebevidsthed og nye teknologi

ske muligheder. Hun mener dog ogsa, at vo-

res voksende hang til at dele bygger pa et 

"Det her er ikke bare en sncever tendens, der handler om, at vi sy

nes bedre om at dele haveredskaber og bil med naboen, fordi vi 

sparer penge. Der er tale om en ny kultur ikke mindst baret af en 

ny generation af unge, for hvem fcellesskabet og det at dele alter 

en vigtig del af de res identitet," siger Anne Lise Kjcer, der ncevner 

facebook og Twitter som gode eksempler. For selvom de i h!llj grad 

er netvcerk, vi elsker, fordi de giver os mulighed for at brande os 

selv, er begge ogsa populcere, dade giver ossa gode muligheder for 

at dele viden og informationer om vores liv og oplevelser. 

"Fiere og flere entrepren!llrer har ogsa faet !lljnene op for dette. 

Og derfor ser vi en masse nye forretningsmodeller opsta i !lljeblik

ket netop med afscet i det voksende behov for at dele," siger Anne 

Lise Kjcer og ncevner Google, Freecycle, AirBnB og delebilsordninger 

som ZipCar som eksempler. 

Seoul uddl.bt til verdens dele by 
Hvor deletanken i den vestlige verden kun er slaet an blandt fa in

dividuelle forbrugere, fortceller Kjcer, at den andre steder figurerer 

lige sa meget pa regeringsniveau. For eksempel i Sydkorea, hvor 

hovedstaden Seoul har udrabt sig selv til deleby. 

"I Sydkorea harman faet !lljnene op for at deletankegangen kan 

vcere med til at l(llse nogle af de ressourceproblemer, man kcemper 

med blandt andet pa grund af overbefolkning. Seoul har derfor ud

rabt sig selv som Sharing City of the world og indf!llrt skatteforde

le pa forskellige omrader for bade private og firmaer, der deler og 

laner ting og services af hi nand en," siger hun og 

fundamentalt vcerdiskifte. 

"Med efterkrigsgenerationen opstod der 

star social status i det at eje, hvilket har f!llrt 

til den udprcegede k!llb-og-smid-vcek kultur, 

der har domineret OS de sidste tre artier. 

Men verden cendrer sig enormt i !lljeblikket, 

og klodens ressourcemangel pavirker vores 

vcerdiscet. Folker derfor blevet mere bevid

ste om det forkerte i hcemningsl!llst forb rug, 

og deter langsomt begyndt i sig selv at blive 

en vcerdi at tcenke pa, hvordan man kan ned

bri nge sit forb rug," siger Anne Lise Kjcer, der 

"Deter langsomt 
begyndt i sig 

selv at blive en 
vcerdi at tcenke pal 
hvordan man kan 

nedbringe 

fortceller videre, at det har f!llrt til en star opblom

str ing af forskellige initiativer, der med afscet i 

deletanken fors(llger at l!llse byens st!llrste udfor

dringer gennem brugen af apps. Hvilket er muligt, 

da hele 60 procent af syd koreanerne i dag ejer en 

smartphone. 

Et initiativ handler eksempelvis om, at offent

lige virksomheder stiller tom me lokaler til radig

hed om aftenen for folk, der mangler lokaler til at 

afholde diverse arrangementer og udstillinger i. 

Et andet st!lltter folk, der deler kontorlokaler med 

hinanden. Endnu et laner jakkescet ud til folk, der 

sit forbrug" 
Anne use KJa>r fremt dsradg1ver 

blandt andet er fremtidsradgiver for M&S pa CSR-omradet og sam

arbejder med dagbladet The Guardian om et til tag for Sustainab-

le Business. 

Fee lies oplevelser er vigtige 
Hun fortceller, at vii !lljeblikket bevceger os fra det, man kalder en 

me conomics mod en weconomics kultur, hvilket betyder, at vi 

som individer gar mere mod det at vcere fcelles om at forbruge de 

produkter og services, vi tidligere ville eje. Og at det at dele og leje 

ting af hinanden derfor er blevet en selvstcendig vcerdi. 

s!llger jobs, f!llr de skal til jobsamtale. En an den 

tjeneste hjcelper med at uddele overskudsmad og endnu et hjcelper 

pensionister med at form idle vcerelser til unge, der mangler bolig. 

"Seoul er speciel, fordi den er verdens tcettest befolkede hoved

stad og derfor star over for store udfordringer. Men den er imine 

!lljne samtidig et godt eksempel pa en udvikling, vi kommer til at se 

mere til andre steder. Jeg er sikker pa, at hele deletanken vii blive 

mere udbredt pa regeringsniveau ogsa i resten af verden, nar flere 

indser, at der er tale om en bevcegelse, der kan vcere med til at 10-

se nogle af de ressource-udfordringer, vi kcemper med pa verdens-

plan;' slutter Anne Lise Kjcer. • 
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