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Deleøkonomi Nina Knudsbo Hent PDF Har du overvejet at leje et værelse ud i dit hus? Eller at lease en fed
bil? Ved du, hvad al virakken med taxaselskabet Uber egentlig handler om? Deleøkonomien er over os. Men
hvordan fungerer disse nye deleøkonomiske platforme, og hvad gør de ved vores samfundsøkonomi? I denne

overskuelige og letlæste introduktion til emnet tager lektor Nina Knudsbo os med på en rejse i
deleøkonomiens univers Hvilke teknologiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold virker befordrende på
deleøkonomien? Er der samfundsmodeller eller kulturer, der byder deleøkonomien særligt gunstige kår?

Skaber de nye platforme øget ulighed på arbejds- og boligmarkedet? Vil store amerikanske platforme kunne
fastholde deres dominerende position på det globale marked, eller vil vi komme til at se nye ”disruptere”?
Sidst, men ikke mindst er Deleøkomi et indspark i debatten om, hvordan vi som borgere ønsker, at den

danske deleøkonomi skal udvikle sig. Med Deleøkonomi bliver du på en let og overskuelig måde klædt på til
debatten. "Deleøkonomien har medført et paradigmeskifte. I ”gamle” dage, skulle man eje for at opleve. Man

ønskede at eje flere forskellige biler til forskellige formål, eje huse/lejligheder rundt om i verdenen: i
storbyer; under sydens sol og i bjerge med skiløjper: Ens velstand blev målt på, hvor meget man ejede. Sådan

er det ikke længere."
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