
HVA er 
«DELINGSØKONOMI «??



Definisjon

•Delingsøkonomien er en økonomisk 
modell basert på deling av 
underutnyttede eiendeler, alt fra rom 
til ferdigheter, i bytte mot penger eller 
andre tjenester».



Som f. eks hva da ??

•Å leie ut bilen sin kort eller lengre tid

•Leie ut båten sin (som å leie ut bilen)

•Legge til rette for freelancearbeid 

•Leie ut leiligheten sin eller hytta, eller bare deler av 
den, kortere eller lengre tid…

•0sv.osv.osv.



Hvordan da ?

•Ved å bruke dagens teknologi 
og digitale plattformer

•som f.eks:



• Er en online markedsplass der privatpersoner kan tilby leie av hele eller deler av 
eget hjem til turister eller andre som er på jakt etter overnatting. Kontakten 
mellom vert og gjest, etableres gjennom Airbnb

• Nettstedet er ansvarlig for håndtering av transaksjonen mellom vert og gjest.

• I 2016 var det registrert 60 millioner overnattinger via systemet.

• I dag tilbys mer enn 2 millioner private overnattings steder i nesten 200 land

• I Norge leies det ut daglig ut flere tusen overnattinger via nettstedet



Hva kan du spørre om hjelp til da ?? 

• Gå tur med hunden

• Montere en hylle

• Låne verktøy

• Låne noen ekstra stoler til 
selskap

• Ta imot en vareleveranse

• Samordne transport låne 
barnesete

• Sette opp et trådløst nettverk

• Sitte barnevakt

• Bære noen esker

• Ta inn posten



• Airbnb.no (Bolig, hytter, etc)

• Uber.no (Privatkjøring (som taxi))

• Nabohjelpen.no (låne ting ifm. OBOS)

• AVIS.no (Biler til disposisjon ifm. 
OBOS)

• Spotify.no (Stor tilgang, ikke eie 
musikken selv)

• Nabobil.no (Privat utleie av biler)

• Avamera.no (Privat utleie av biler)

• Vpark.no ( Reservasjon av 
parkeringsplass,  eller båtplass)

• Netflix.no (Stor tilgang, ikke eie 
filmer selv

• Leieting.no (Lang eller kort utleie av 
«saker og ting»

Hvilke aktører har vi i Norge  ???


