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 A t dele mobilitet og at fokusere på ad-
gang i stedet for ejerskab er omdrej-
ningspunktet for en ny antologi, som 
udkom på det internationale forlag 

Routledge tidligere på året. Bogen tager udgangs-
punkt i de potentialer, der ligger i den stigende de-
lekultur, der potentielt kan erstatte eller supplere 
privat ejerskab. Bogen fokuserer på forskellige til-
gange, kontekster, tjenester og ressourcer i relation 
til mobilitet - og omfatter forskellige elementer af 
deling og fælles ejerskab. Når det at dele mobilite-
ter ses i lyset af det mobile risikosamfund, er det ba-
seret på en teoretisk forståelse, der kombinerer Ul-
rich Becks (1986)  teori om risikosamfundet med det 
nye mobilitetsparadigme (Sheller & Urry 2006). Det 
mobile risikosamfund skal håndtere risici, usikker-
hed og utilsigtede konsekvenser fra mobilitet og 
transport (Kesselring 2008). På grund af øgede mo-
biliteter bliver globale risici såsom klimaforandrin-
ger, økonomiske og finansielle kriser, det globale 
forbrug, rejser og logistik, skrøbelige globale vær-
dikæder, arbejdsløshed, migration osv. afgørende  
for samfundet. Der viser sig en ufuldkommenhed 
og manglende evne i moderne politiske, institutio-
nelle og organisatoriske strukturer til at styre og løse 
de problemer, der følger med en globaliseret mobil 
verden. Når ordet mobiliteter bruges (mobilitet i 
flertal), er det en illustration af, hvordan de forskel-

lige typer af bevægelse, virtuelle og fysiske, skal for-
stås i sammenhæng og ikke som individuelt produ-
ceret og regulerbare enheder.

Delemobiliteter og bæredygtighed
Der er mange forventninger og vilde gæt i forhold 
til, hvilken betydning delemobiliteter kan have i 
forhold til spørgsmålet om bæredygtighed. Der 
findes beregninger, der spænder fra konservative 
estimater på tre biler til meget optimistiske skøn 
på op til 20 biler, der erstattes af en delt bil. Ikke 
mindst åbner den mulige introduktion af automa-
tiseret kørsel som en delt teknologi op for ret op-
timistiske beregninger. Det hænger tæt sammen 
med, at strategiske nationale og internationale kli-
mamål betyder, at der for alvor stilles spørgsmål til 
automobilsystemet (Urry 2004), som har domine-
ret transporten gennem de sidste 100 år. Den in-
dividuelt ejede bil er blevet synonym med det mo-
derne samfund og det fleksible, omstillingsparate 
og produktive individ. Delemobiliteten bryder med 
denne opfattelse og fokuserer i stedet på et mobi-
litetssystem, hvor adgang til mobilitet bliver vig-
tigst, når vi skal forbinde mennesker, steder, orga-
nisationer og begivenheder. Internettets indtog i 
en moderne hverdag spiller en stor rolle for denne 
udvikling. Siden privatiseringen i 1992 har denne 
historisk unikke opfindelse formet og ændret næ-
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sten alt, lige fra social interaktion til kommunikation, fra inti-
mitet til offentlighed, fra livssfærer til forretning og fra hver-
dag, familie, kærlighed og samfund til arbejde, forsyningskæ-
der, logistik og transport. Mobiliteter i den digitale tidsalder 
er signifikant anderledes sammenlignet med før-internet-tider.

Platformøkonomi
Deling er selvfølgelig ikke en virtuel innovation. Deling og ud-
veksling af værdier, aktiver, færdigheder og viden har altid spil-
let en stor rolle i civilisationen (Ostrom 2012). Gennem historien 
har deling af ressourcer, værktøjer og viden været en nøglekom-
ponent for mennesker til at overleve, udvikle og sameksistere. 
Mange ting, vi i dag tager for givet, deles: Offentlig transport, 
offentlige biblioteker, vaskerier, offentlige byrum - blot for at 
nævne nogle få. Men Internettet har muliggjort platformsøko-
nomier, deleøkonomier og andre typer af sociale eksperimen-
ter, hvor IT- og kommunikationsinfrastrukturer gør det muligt 
for mennesker at udvikle nye måder at samles og dele teknolo-
gier, huse, knowhow og så videre. Platformøkonomien leverer 
infrastrukturer, der fokuserer på forskellige muligheder og søm-
løse grænseflader mellem forskellige mobiliteter. I løbet af de 
sidste par år har ikke kun nystartede virksomheder eller alter-
native innovatører, men også bilindustrien i stigende grad fået 
fokus på deling af mobilitet i forhold til nye finansielle tjenester, 
mobilitet-as-a-service (MaaS) som nøgleelementer i deres stra-
tegiske orientering. Volkswagens strategi ’Together 2025’, BMW’s 
’ACES’ og Daimlers ’CASE’ koncept betegner en kombination af   
autonome (autonomous), sammenhængende (connected), elek-
triske (electric) og delte (shared) mobiliteter. De er alle tilgange 
til nye sammenhængende infrastrukturer, hvor forskellige trans-
portformer, forskellige teknologiske aktiver og netværk konstru-
erer mobiliteter  i netværk (Freudendal-Pedersen, Kesselring & 
Servou 2019). I fremtiden vil mobilitetsmarkeder og kulturer 
sandsynligvis ikke kun være domineret af bilproducenter, men 
af   virksomheder for hvilke produktet er mere eller mindre mar-
ginalt. Virksomheder som Amazon, Alphabet (Google), Alibaba 
og Tencent, som allerede har deling af mobiliteter som er en del 
af deres portefølje eller som et nærliggende fremtidig mål, har 
kapital, ressourcer og knowhow til at ændre markedet snart og 
markant (Tyfield 2018). De kan potentielt sælge alt - lige fra bø-
ger, møbler og vaskemaskiner til biler, forlystelser og rejser.

Delemobiliteter og fremtidens byer
Der er meget teknooptimisme og teknodeterminisme i den ak-
tuelle debat om fremtidens mobilitet. Men klimaændringer, by-
liv, energiforsyning osv. sætter åbenlyse begrænsninger på de 
nuværende energikrævende former for mobilitet. Byer har en 
stor strategisk betydning i forhold til at opfinde, eksperimente-

re og implementere   bæredygtige politikker (Hajer & Dassen 
2014), og de er nødt til at genoverveje deres forhold til mobili-
tet på en endnu mere radikal måde end tidligere. Her bliver de-
ling af mobiliteter et højst relevant koncept, som kan åbne nye 
perspektiver. 

Deleplatforme er genstand for ophedede kontroverser på 
grund af deres dobbeltsidighed. Airbnb er et godt eksempel på 
forskellige typer af motiver. Nogle brugere ønsker at supplere 
deres indkomst og selv have mulighed for at bo i private hjem 
rundt omkring i verden, mens andre brugere udnytter Airbnb-
platformen til ’hotelvirksomhed’ med forhøjede leje- og ejen-
domspriser, der presser den lokale befolkning ud og konkurre-
rer med traditionelle hoteller (Bialski 2018). På samme måde 
spiller   Uber en stor rolle i det stigende prekariat, som deleøko-
nomiens platforme muliggør. Her kommer deleøkonomien til 
udtryk som kommerciel gevinst snarere end gæstfrihed og kul-
turel udveksling, og der kommer en kritik af det uholdbare i mo-
dellens sociale aspekter, fordi det i stedet bliver en forretnings-
model, der hovedsageligt giver økonomisk mening for de pri-
vilegerede få.

Men deleøkonomien er mere end det. Den har også poten-
tialer til at skabe nye former for tilgængelighed til fælles goder 
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med større lighed, når mobiliteter bliver 
stillet til rådighed for bredere sociale grup-
per. Adgang til mennesker, varer, idéer og 
tjenester er grundlaget for byens udvik-
ling. Det kan være en vej til alternative 
måder at tænke på mobiliteter, individu-
elt ejerskab, organisering af rummet og 
de skiftende forhold, mennesker har til 
mobilitetsgenstande, såsom biler, cykler, 
scootere og så videre. At øge og forbedre 
tilgængeligheden til   byens rum er en vig-
tig årsag til, at folk i stigende grad deler 
biler og cykler (Meyer & Shaheen 2017). 

Deleøkonomi som fælles 
platform for handlen
Så disse tidligere radikale visioner (se fx 
Wolfgang Sachs’ arbejde) er blevet en del 
af den vedvarende transformation af vær-
dier og institutionelle rutiner, og en sti-
gende politisk opmærksomhed ses i byer 
og regioner. Det kan fortolkes som en vok-
sende social og politisk bevidsthed og en 
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mulighed for at handle, der er flettet sam-
men med den globale miljøkrise (Urry 
2011). Deleøkonomien giver mulighed for 
at handle kollektivt. Den moderne hver-
dag er fuld af valg, og virtuel mobilitet, 
smartphones og computere giver en tid-
ligere uset bevidsthed om muligheder, 
der øger vores fysiske mobilitet - vi ønsker 
at komme ud og se, mærke, smage, lugte 
eller deltage i nogle af de muligheder, vi 
opdager på internettet. De fleste menne-
sker er opmærksomme på, at denne øge-
de mobilitet spiller en rolle for klimaet, 
men evnen til at handle er den store ud-
fordring. Deleøkonomien kan ses som en 
mulighed for enkeltpersoner til at træde 
ind i fællesskaber, der kan handle på dis-
se udfordringer og håndtere lokale/glo-
bale ansvarsområder og omdanne dem 
til positive visioner for både byer og regi-
oner. 
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