
Alt	  kan	  digitaliseres	  og	  
deles	  for	  profit	  og	  for	  sjov	  
	  
Deleøkonomi	  handler	  om	  at	  dele	  ressourcer,	  kompetencer,	  kapital,	  brands	  og	  teknologi.	  Ny	  bog	  
afdækker	  de	  mange	  nye	  forretningsmæssige	  muligheder,	  som	  det	  er	  værd	  at	  holde	  øje	  med.	  
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Udstyret	  med	  en	  smartphone	  har	  en	  fattig	  afrikaner	  adgang	  til	  flere	  
kommunikationsressourcer,	  viden	  og	  information	  end	  samtlige	  klodens	  magthavere	  havde	  
tilsammen	  før	  årtusindskiftet.	  Med	  netadgang	  har	  man	  bedre	  adgang	  til	  information	  end	  
USA’s	  præsident	  havde	  for	  blot	  15	  år	  siden,	  og	  til	  mere	  computerkraft	  end	  der	  var	  på	  de	  to	  
rumskibe,	  som	  NASA	  brugte	  til	  at	  sætte	  de	  første	  mennesker	  på	  månen	  og	  tage	  dem	  tilbage	  
igen.	  
	  
Det	  er	  fagre	  nye	  verden,	  som	  iværksætteren	  og	  ledelsesrådgiveren	  Jesper	  Bove-‐Nielsen	  
beskriver	  den	  i	  sin	  bog	  ”Den	  nye	  deleøkonomi”.	  Bove-‐Nielsen	  er	  seniorrådgiver	  i	  Hildebrandt	  
&	  Brandi	  A/S,	  og	  i	  bogen	  gennemgår	  han	  en	  række	  af	  de	  nye	  forretninger,	  som	  er	  opstået,	  
fordi	  digitaliseringen	  giver	  mulighed	  for	  det.	  
	  
I	  de	  seneste	  20	  år	  har	  vi	  qua	  ny	  teknologi,	  kommunikation	  og	  information	  fået	  adgang	  til	  
værktøjer	  og	  ressourcer,	  der	  var	  utopiske	  for	  blot	  få	  år	  siden.	  Nu	  handler	  det	  om	  adgang	  til	  
ressourcer.	  Derfor	  har	  Bove-‐Nielsens	  bog	  også	  undertitlen	  ”Digitale	  strategier	  i	  
adgangssamfundet”	  
	  
Hotelkæden	  Hilton	  brugte	  100	  år	  på	  at	  opbygge	  et	  imperium	  med	  en	  markedsværdi	  på	  $20	  
milliarder	  og	  650.000	  værelser	  verden	  over.	  I	  det	  nye	  verdensbillede	  tog	  det	  kun	  Airbnb	  syv	  
år	  at	  bygge	  et	  virtuelt	  hotel-‐imperium	  med	  det	  samme	  antal	  værelser	  og	  en	  tilsvarende	  
markedsværdi.	  Efter	  endnu	  et	  år	  kunne	  kunderne	  hos	  Airbnb	  vælge	  mellem	  mere	  end	  en	  
million	  private	  værelser.	  Ved	  at	  lade	  kunderne	  dele	  boliger	  med	  hinanden	  via	  internettet	  har	  
Airbnb	  på	  rekordtid	  skabt	  et	  globalt	  og	  imponerende	  stort	  marked	  for	  udlejning.	  	  
	  
Airbnb	  er	  langt	  fra	  alene.	  Over	  9.000	  virksomheder	  verden	  over	  i	  vidt	  forskellige	  brancher,	  
har	  set	  det	  samme	  som	  Airbnb:	  at	  der	  er	  ressourcer	  nok	  i	  verden,	  og	  at	  digitalisering	  og	  deling	  
udgør	  vejen	  til	  at	  skabe	  nye	  markeder.	  Alt	  kan	  digitaliseres	  og	  deles	  –	  for	  profit,	  for	  fællesskab	  
og	  for	  sjov.	  
	  
Adgang	  er	  nøgleordet.	  Det	  handler	  primært	  om	  adgang,	  mener	  forfatteren,	  og	  han	  opfordrer	  
virksomheder	  til	  at	  tænke	  over	  følgende:	  

• I	  hvor	  høj	  grad	  lever	  vores	  virksomhed	  af	  at	  sælge	  eller	  levere	  adgang?	  



• Hvilke	  eksempler	  har	  vi	  historisk	  i	  virksomheden	  for	  atdele	  med	  kunder	  eller	  
leverandører?	  

• Hvor	  meget	  har	  vi	  i	  grunden	  digitaliseret	  vores	  virksomhed,	  vores	  arbejdsgange,	  
kommunikation,	  salgskanaler	  og	  produkter?	  

• Har	  vi	  eksempler	  på,	  at	  vi	  har	  udnyttet	  overskudsressourcer	  i	  virksomheden,	  og	  
kender	  vi	  til	  lignende	  eksempler	  hos	  vores	  konkurrenter?	  

	  
Bogen	  er	  delt	  op	  i	  tre	  dele:	  Den	  nye	  deleøkonomiske	  verdensorden,	  Deleøkonomien	  og	  den	  
daglige	  forretning	  samt	  Forandringsstrategier	  for	  deleøkonomi.	  Den	  slutter	  med	  et	  opråb	  til	  
Christiansborg	  om	  at	  sætte	  deleøkonomi	  på	  dagsordenen.	  	  
	  
Bogen	  er	  et	  godt	  opslagsværk	  om	  alt,	  der	  er	  i	  gang	  og	  på	  vej	  inden	  for	  deleøkonomi;	  men	  
Jesper	  Bove-‐Nielsen	  er	  ukritisk	  begejstret	  for	  alle	  de	  nye	  muligheder,	  og	  det	  er	  et	  stort	  minus	  
ved	  bogen.	  Uber	  –	  private,	  der	  leverer	  taxa-‐ydelser	  i	  egne	  biler	  –	  skaber	  hver	  måned	  20.000	  
nye	  jobs	  i	  sit	  økøsystem,	  beretter	  Bove-‐Nielsen	  tilfreds;	  og	  hvor	  er	  det	  fantastisk,	  synes	  han,	  at	  
Apple	  vælger	  at	  droppe	  professionelle	  fotografer	  til	  sine	  reklamer	  og	  i	  stedet	  bruger	  billeder,	  
som	  brugerne	  har	  uploadet	  på	  Facebook.	  
	  
Tøv	  lidt–	  det	  er	  helt	  korrekt,	  at	  deleøkonomien	  rammer	  en	  lang	  række	  brancher	  –	  Bove-‐
Nielsen	  nævner	  12	  forskellige	  –	  og	  at	  det	  giver	  nye	  forretningsmæssige	  muligheder;	  men	  det	  
er	  også	  værd	  at	  være	  vågen	  over	  for	  truslerne.	  Hvor	  spændende	  er	  et	  arbejdsliv	  med	  3-‐5	  
deleøkonomijob?	  Som	  udlejer	  af	  bil,	  bolig	  og	  havemøbler	  eller	  som	  turistguide	  nogle	  uger	  om	  
året.	  Forfatteren	  vil	  have	  politikerne	  til	  at	  forholde	  sig	  til	  det	  spørgsmål	  –	  men	  hvorfor	  gør	  han	  
det	  ikke	  selv?	  	  	  
	  
”Digitaliseringen	  har	  grebet	  så	  meget	  om	  sig,	  at	  den	  nu	  spiller	  en	  rolle	  i	  	  
opfyldelsen	  af	  	  de	  fleste	  menneskelige	  behov”.	  
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