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Baggrund
Formålet med denne undersøgelse er at kortlægge hvor mange danskere, der er aktive i deleøkonomien og hvordan de er aktive.
Deleøkonomi er her forstået som udveksling af varer eller tjenesteydelser mellem privatpersoner via internetportaler. Et eksempel
herpå er danskere, der finder sammen om bilkørsel ved, at billisten udbyder et ledigt sæde i deres bil, når vedkommende alligevel selv
kører fra A til B. Et andet eksempel er danskere, der udlejer eller lejer en privat bolig for en kortere periode f.eks. i en weekend eller
uge.
I denne undersøgelse defineres man som aktiv i deleøkonomi, hvis man som privatperson inden for de sidste 12 måneder, igennem
en digital platform, enten har købt eller solgt en tjenesteydelse til en anden privatperson eller solgt til en virksomhed. Man er
ligeledes aktiv, hvis man på sammen måde, har lejet en vare af en privatperson eller udlejet en vare til en privatperson eller
virksomhed. Hvis man har lånt eller udlånt en vare uden betaling til en anden privatperson tælles man også som aktiv. Endelig indgår
bytte af varer og tjenesteydelser også som en del af deleøkonomien.
Wilke har indsamlet besvarelser fra i alt 9850 personer mellem 18 og 65 år, hvoraf 1363 er aktive på forskellig vis i deleøkonomien. Det
høje antal besvarelser sikrer en lav usikkerhed omkring resultaterne. Besvarelserne er indsamlet som web- og telefoninterviews.
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Konklusioner
• 14 % af danskerne er på forskellig vis aktiv i deleøkonomien.
• Deleøkonomi er især et storbyfænomen. Der er flest aktive i deleøkonomien i de fire største danske byer. I København og
Frederiksberg Kommune er 22 % af borgerne aktive i deleøkonomien, mens det samme gælder for 9 % af borgerne i landets
yderkommuner samlet set.
• De yngre er mest aktive i deleøkonomien. I aldersgruppen 18-29 år er 22% aktive og i aldersgruppen 30-39 år er 21% aktive. Det
er mere end de ældre aldersgrupper. Indkomst har kun en lille betydning for, om man er aktiv i deleøkonomi.
• 11 % forbruger tjenesteydelser eller varer udbudt gennem deleøkonomien, mens 7 % udbyder.
• Økonomiske overvejelser og let tilgængelighed er væsentligt for mere end halvdelen af de aktive både, når de udbyder eller
forbruger gennem deleøkonomien.
• Manglende tillid til den anden privatperson er en vigtig faktor for ikke at være aktiv eller ikke være mere aktiv end man er. Det
gælder for 15 % af respondenterne. Flere angiver også usikkerhed i forhold til reglerne for beskatning, forbrugerrettigheder eller
forsikring (10-12%). Den hyppigste årsag er dog, at man ikke føler man har haft behov. Det nævner hver anden.
• Blandt dem, der er aktive i deleøkonomien i dag, er der især udsigt til vækst næste år indenfor køb og salg af tjenesteydelser
samt indenfor bytte af både tjenesteydelser og varer.
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Deleøkonomiens udbredelse
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Godt 14% af danskerne er aktive i deleøkonomien – til egen fordel
I den danske befolkning er 14% aktive i forskellige aspekter af
deleøkonomien.
14%
Aktiv i deleøkonomi

Et flertal af de, der har lejet varer eller købt tjenesteydelser, mener,
de har sparet penge ved at benytte sig af tilbud i deleøkonomien
fremfor et andet tiltag.
En lille gruppe finder det dyrere at benytte sig af en deleøkonomisk
mulighed i stedet for et alternativ.

Ikke-aktiv i deleøkonomi

86%

Når du har lejet varer eller købt tjenesteydelser,
har du så sparet penge…

n = 9850

De aktive i deleøkonomien er spredt over forskellige aspekter af
deleøkonomien, hvoraf flere tager del i mere end én:
Har du indenfor de seneste 12 måneder, gennem en internetportal …
Ja

Ja - jeg har sparet penge i
forhold til alternativerne

68%

Nej – det har stort set kostet det
samme

18%

Nej, men har gjort det tidligere (for mere end 12 måneder siden)

10%

Nej – det blev dyrere end
alternativerne

2%

Nej – jeg ville nok bare helt have
ladet være med at købe noget

3%

6%
3%
3%
4%
3%
4%
4%
2%
1%
Købt en
Solgt en
Solgt en
Lejet en vare af Udlejet en vare Udlejet en vare, Udlånt en vare Lånt en vare
Byttet varer
tjenesteydelse tjenesteydelse tjenesteydelse
en
til en
du ejer, til en uden betalling uden betalling
eller
af en
til en
til en
privatperson? privatperson? virksomhed?
til en
af en
tjenesteydelser?
privatperson? privatperson? virksomhed?
(n=9701)
(n=9715)
(n=9720)
privatperson? privatperson?
(n=9704)
(n=9671)
(n=9712)
(n=9695)
(n=9707)
(n=9692)
8%

5%
3%

5%
2%

6%

3%
2%

Respondenter, der har svaret ”ved ikke” til kategorien indgår ikke i beregningsgrundlaget.

Ved ikke

Købt, lejet eller lånt varer eller tjenester (n=908)

Q5: Har du indenfor de sidste 12 måneder brugt en internetportal til at købe/sælge/leje/udleje/låne/udlåne/bytte en tjenesteydelse eller vare?
Q16: Når du har lejet varer eller købt tjenesteydelser vurderer du så, at du har sparet penge i forhold til det alternativ, du ville have brugt i stedet for?
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9%

Økonomisk gevinst for de aktive i deleøkonomien
Når danskerne vurderer deres økonomiske gevinst ved at have været
aktive i deleøkonomien, er det typisk de lidt mindre beløb, de
fremhæver.
65 % af brugerne af de deleøkonomiske tjenester har brugt mellem 1
kr. og 4.999 kr. på deleøkonomisk aktivitet.

Omkring hver femte udbyder af deleøkonomiske tjenester mener
ikke, at de har tjent nogen penge på at udleje varer eller sælge
tjenesteydelser.
Omkring 45 % mener derimod at de har tjent mellem 1 kr. og 4.999 kr.
ved at være aktiv i deleøkonomien.
Gruppen, der har tjent mere end 25.000 kr., er signifikant større end
gruppen, der har brugt mere end 25.000 kr.

Forbrug inden for deleøkonomien

Indtjening inden for deleøkonomien

Forbrug på at leje varer eller købe
tjenesteydelser i Danmark eller udlandet
0 kr.

Procent
7%

Indtjening på at udleje varer eller sælge
tjenesteydelser
Jeg har tabt penge på det

Procent
2%

1 kr. – 999 kr.

25 %

0 kr.

19 %

1.000 kr. – 1999 kr.

21 %

1 kr. – 999 kr.

22 %

2.000 kr. – 4.999 kr.

20 %

1.000 kr. – 4999 kr.

25 %

5.000 kr. – 9.999 kr.

13 %

5000 kr. – 9.999 kr.

10 %

10.000 kr. – 24.999 kr.

5%

10.000 kr. – 24.999 kr.

5%

Mere end 25.000 kr.

1%

Mere end 25.000 kr.

5%

Ved ikke

8%

Ved ikke

n=908

n=438

Q15. Hvor mange penge vil du så vurdere, at du i alt har brugt på at leje varer eller købe tjenesteydelser via internetportaler i Danmark og udlandet det seneste år?
Q17. Hvor mange penge har du i alt tjent det seneste år på at udleje varer eller sælge tjenesteydelser via internetportaler?
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12 %

Køn gør en mindre forskel
Der er ingen signifikant forskel på kvinder og mænds overordnede
aktivitet i deleøkonomien.
Opdelt på forskellige aktivitetsformer er der dog flere forskelle:
o Der er signifikant flere mænd end kvinder, der køber eller
sælger tjenesteydelser til private eller virksomheder. 9 % af
mændene har købt en tjenesteydelse af en privatperson
indenfor de sidste 12 måneder, mens det samme gælder for 7 %
af kvinderne. Ligeledes har 4 % af mændene solgt en
tjenesteydelse, mens det samme gælder for 2 % af kvinderne.
3 % af mændene har solgt en tjenesteydelse til en virksomhed,
hvilken 2 % af kvinderne også har gjort. Der er også flere mænd
end kvinder, der tidligere har købt eller solgt en tjenesteydelse.
o 6 % af mændene har lejet en vare af en privatperson mod 5 % af
kvinderne.
o 4 % af mændene har prøvet at låne en vare. 3 % af kvinderne
har prøvet det samme. Det samme billede gør sig gældende
blandt mænd og kvinder, der tidligere har lånt en vare. Flere
mænd end kvinder har også prøvet at bytte varer eller
tjenesteydelser, det gælder henholdsvis 3 % og 2 %.

Aktiv i deleøkonomien fordelt på køn

Aktiv i deleøkonomi

85%

87%

15%

13%

Mand (n=4857)

Kvinde (n=4993)

Q5: Har du indenfor de sidste 12 måneder brugt en internetportal til at købe/sælge/leje/udleje/låne/udlåne/bytte en tjenesteydelse eller vare?
B1: Køn
© 2015 – Side 8

Ikke-aktiv i deleøkonomi

De yngre er mest aktive i deleøkonomien
De yngre fra 18-39 år er signifikant mere aktive i deleøkonomien end
de resterende aldersgrupper. Tendensen er, at de ældre er mindre
aktive end de yngre.

Aktiv i deleøkonomien fordelt på aldersgrupper

Aktiv i deleøkonomi

Ikke-aktiv i deleøkonomi

De 40-49 årige er lige så aktive i deleøkonomien, som
gennemsnitsdanskeren, mens de 50-70+ årige ligger signifikant under
aktivitetsniveauet for de yngre aldersgrupper.

78%

22%
18 - 29 år
(n=1917)

79%

21%
30 - 39 år
(n=1474)

Q5: Har du indenfor de sidste 12 måneder brugt en internetportal til at købe/sælge/leje/udleje/låne/udlåne/bytte en tjenesteydelse eller vare?
B3: Aldersgrupper
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86%

89%

92%

94%

14%

11%

8%

6%

40 - 49 år
(n=1749)

50 - 59 år
(n=1654)

60 - 69 år
(n=1496)

70+ år
(n=1561)

Personer i papirløse forhold eller singler er mest aktive
Ugifte, par, der ikke er samboende, og personer i papirløse forhold er
signifikant mere aktive i deleøkonomien end gifte og fraskilte
personer og personer i enkestand.

Der er dog formentlig en høj korrelation her mellem civilstanden og
alder, som der bør tages højde for.

Aktiv i deleøkonomien fordelt på civilstand

Aktiv i deleøkonomi

Ikke-aktiv i deleøkonomi

83%

88%

82%

82%

88%

17%

12%

18%

18%

12%

5%

Ugift/Single (n=2018)

Gift (n=4656)

Fraskilt (n=506)

Enkestand
(enke/enkemand)
(n=461)

Samlevende/papirløst I forhold, men ikke
forhold (n=1706)
samlboende (n=473)

Q5: Har du indenfor de sidste 12 måneder brugt en internetportal til at sælge/købe/udleje/leje en tjenesteydelse eller vare?
B10: Civilstand
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95%

Deleøkonomi er især et storbyfænomen
Deleøkonomi er et mere udbredt fænomen i de større byer end i
resten af landet. I både Københavns og Frederiksberg kommune er
22% af beboerne aktive i deleøkonomien. Dette er signifikant mere
end nogen andre kommuner. Så snart man bevæger sig ud i selv de
nære omegnskommuner, falder udbredelsen.

Gennemsnittet for aktive i deleøkonomien i yderkommunerne er
signifikant lavere end gennemsnittet for resten af landet.

Storby
I Aarhus, Odense og Aalborg Kommune er der også signifikant flere
aktive i deleøkonomien end i yderkommunerne.
Aktiv i deleøkonomien i de 5 største kommuner i Danmark set i forhold til yderkommunerne og
resten af landet

Aktiv i deleøkonomi

Ikke aktiv i deleøkonomi

78%

82%

83%

85%

86%

91%

88%

22%

18%

17%

15%

14%

9%

12%

København og
Frederiksberg
Kommune (n=1350)

Aarhus Kommune
(n=682)

Odense Kommune
(n=607)

Aalborg Kommune
(n=524)

Esbjerg Kommune
(n=153)

Yderkommunerne*
(n=1282)

Gennemsnit for
resten af landet
(n=5252)

Q5: Har du indenfor de sidste 12 måneder brugt en internetportal til at sælge/købe/udleje/leje en tjenesteydelse eller vare?
B4: Kommune
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* Yderkommunerne er defineret ved følgende 2 kriterier: 1. Kommunens erhvervsindkomst pr. indbygger er under 90 % af landsgennemsnittet (gennemsnit over seneste 3 år).
2. Der er mere end en halv times kørsel til en større by, hvor større by er defineret ved at have mere end 45.000 indbyggere). 23 kommuner i Danmark opfylder disse kriterier.

Husejerne er blandt de mindst aktive i deleøkonomien
Husejerne og beboerne af alment lejede huse er de signifikant mindst
aktive i deleøkonomien. Det tyder på, at det ikke er ejerskabsformen,
der er afgørende for hvorvidt man er aktiv i deleøkonomien eller ej.

Man er signifikant mindre aktiv i deleøkonomien, hvis man bor i eget
eller alment lejet hus sammenlignet med at bo i lejlighed (både ejet,
privat lejet eller alment lejet). Personer, der bor i et hus, der er lejet
privat, er dog mere aktive i deleøkonomien end andre personer, der
bor i huse.

Aktiv i deleøkonomien fordelt på boligform

Aktiv i deleøkonomi

Eget hus/rækkehus/kædehus (n=4925)
Privat lejet hus/rækkehus/kædehus (n=407)
Alment hus/rækkehus/kædehus (lejet gennem
boligselskab) (n=449)

11%
20%
10%

89%
80%
90%

Egen lejlighed (n=592)

19%

81%

Privat lejet lejlighed (n=921)

18%

82%

Almen lejlighed (lejet gennem boligselskab)
(n=1139)

15%

85%

Andelsbolig (n=787)

14%

86%

Egen gård (n=211)

14%

86%

Lejet gård (n=21)

14%

86%

Værelse - privat, i bofællesskab eller på et
kollegie (n=166)
Bor hos mine forældre (n=169)
Q5: Har du indenfor de sidste 12 måneder brugt en internetportal til at købe/sælge/leje/udleje/låne/udlåne/bytte en tjenesteydelse eller vare?
B10: Boligform?
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Ikke-aktiv i deleøkonomi

25%
17%

75%
83%

Tvivl og tillid gør, at man ikke er aktiv i deleøkonomien
Af de, der indenfor de sidste 12 måneder enten slet ikke har været
aktive i deleøkonomi eller tidligere har været, mener omkring
halvdelen, at de ikke har haft behov for at være aktiv i
deleøkonomien. Dette er den mest dominerende årsag til ikke at
være aktiv.

Årsager til at man ikke er aktiv i deleøkonomien

Der er overordnet set ikke de store forskelle i hindringerne mellem de
forskellige aldersgrupper. De ældre aldersgrupper mener ikke
deleøkonomi er signifikant mere besværligt eller har mindre tillid til
internetportalen end de yngre målgrupper.
Endelig er heller ingen forskelle på, hvilke forhindringer man nævner
afhængig af om man har udbudt eller efterspurgt en vare eller
tjenesteydelse indenfor de sidste 12 måneder. Udbyderne nævner
dog mindre, at de ikke har haft behov end efterspørgerne (ikke vist).

15%

Manglende tillid til den anden privatperson
Tvivl om forsikring

Aldersgruppen 18-29 år nævner signifikant oftere end de øvrige
aldersgrupper, manglende tillid til den anden privatperson, som årsag
til ikke at benytte sig af deleøkonomi.

52%

Jeg har ikke haft behov

Tvivl om klageadgang, returret eller andre
forbrugerrettigheder

12%
10%

Besværligt

9%

Tvivl om det er lovligt

8%

Manglende tillid til internetportalen

8%

Tidskrævende

5%

Tvivl om hvordan jeg bliver beskattet

5%

Tidligere dårlig oplevelse

4%

For dyrt

3%

Negativ omtale af internetportalen

3%

Andet
Ved ikke

6%
10%

Q8: Hvilke af nedenstående forhold er relevante for, at du som privatperson slet ikke eller ikke længere, gør brug af en internetportal til at udleje, leje, udlåne,
låne, bytte, købe eller sælge varer eller tjenesteydelser?
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?

De aktive i deleøkonomien
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Yngre og mænd har det største forbrug af udbuddet i deleøkonomien
Der er flere i den danske befolkning, der forbruger ydelser gennem
deleøkonomien, end der udbyder dem.
11 % forbruger ydelser i deløkonomien – det vil sige, at de enten
køber, lejer, låner eller bytter varer og tjenesteydelser.

Køber, lejer, låner eller bytter varer eller tjenesteydelser inden for deleøkonomien fordelt på
køn

Ja

Køber, lejer, låner eller bytter varer eller tjenesteydelser inden for deleøkonomien (n=9850)

88%

89%

12%

11%

Mand (n=4857)

Kvinde (n=4993)

11%

Ja
Nej

Nej

Køber, lejer, låner eller bytter varer eller tjenesteydelser inden for deleøkonomien fordelt på
aldersgrupper

89%

Der er signifikant flere mænd, der forbruger gennem deleøkonomien,
end kvinder.
Det viser sig igen, at de to yngste målgruppe er de mest aktive. De er
signifikant mere aktive end alle andre aldersgrupper.
Indkomsten har en begrænset betydning for i hvor høj grad man
køber, lejer, låner eller bytter. Dog findes der samlet set et større
forbrug blandt borgere med en personlig indkomst på 400.000 kr.
eller derover end blandt dem med en personlig indkomst under
400.000 kr. Henholdsvis 14 % vs. 11 % (ikke vist).

Ja

Nej

83%

82%

89%

90%

93%

17%

18%

11%

10%

7%

95%

5%
18 - 29 år 30 - 39 år 40 - 49 år 50 - 59 år 60 - 69 år 70+ år
(n=1917) (n=1474) (n=1749) (n=1654) (n=1496) (n=1561)

Q5: Har du indenfor de sidste 12 måneder brugt en internetportal til at købe/sælge/leje/udleje/låne/udlåne/bytte en tjenesteydelse eller vare?
Q7: Hvilke internetportaler har du brugt til at udleje, leje, låne, bytte, købe eller sælge varer og tjenesteydelser?
B1: Køn, B3: Aldersgrupper, B7: Personlig indkomst før skat
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Økonomi er driver for brug af deleøkonomiske platforme
Manglende tillid er en bremseklods
Et stort flertal af de, der køber, lejer, udlåner eller bytter gennem
deleøkonomien, lægger vægt på økonomiske årsager. 67% mener, de
sparer penge ved det. Samtidig mener mange også, at det er let og
hurtigt. Omkring en tredjedel mener de udvider deres
forbrugsmuligheder ved at benytte sig af deleøkonomien.

Manglende tillid i forhold til at handle direkte med andre
privatpersoner, er den største hindring for at handle direkte med
andre privatpersoner igennem digitale platforme. Omkring en
tredjedel er tvivl om enten forbrugerrettigheder eller forsikring i
forbindelse med at benytte sig af deleøkonomien.

Drivers for brug af deleøkonomiske platforme

Hindringer for efterspørgsel

67%

Jeg sparer penge

56%

Det er let og hurtigt

30%

Jeg får flere valgmuligheder

23%

Det gavner miljøet
Jeg vil gerne hjælpe andre

15%

Internetportalerne sikrer stor tillid

13%

Jeg møder nye mennesker

12%

Jeg får eller giver en autentisk oplevelse

11%

Det skaber tryghed at handle direkte…

5%

52%

Jeg har ikke haft behov
Manglende tillid til en anden
privatperson
Tvivl om forsikring
Tvivl om klageadgang, returret mv.

15%
12%
10%

Besværligt

9%

Tvivl om det er lovligt

8%

Q12: Hvilke af nedenstående forhold har betydning for, at du som kunde/køber/modtager har brugt en internetportal til at leje, bytte eller låne varer
eller købe tjenesteydelser af andre privatpersoner?
Q14: Hvilke af nedenstående forhold kan være en hindring for dig, når du som kunde/køber/modtager skal bruge en internetportal til at leje, bytte
eller låne varer eller købe tjenesteydelser af andre privatpersoner?
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De yngre er de mest aktive udbydere
Der er samlet set 7 % af danskerne, der udbyder tjenesteydelser eller
varer gennem deleøkonomien.

Udbyder varer eller tjenesteydelser inden for deleøkonomien fordelt på køn

Ja

Nej

Udbyder tjenesteydelser eller varer inden for deleøkonomien (n=9850)

92%

94%

7%

Ja
Nej

8%

6%

Mand (n=4857)

Kvinde (n=4993)

Udbyder varer eller tjenesteydelser inden for deleøkonomien fordelt på aldersgrupper

93%

Ja

Udbyderne følger det samme mønster som deltagelsen i
deleøkonomien generelt. De 18-29 årige udbyder mest, men mindre
end de efterspørger. Dette stemmer overens med det generelle
billede for aldersgruppens aktivitet i deleøkonomien.

87%

88%

93%

13%

12%

7%

Nej

96%

97%

98%

Der er signifikant flere mænd end kvinder, men forskellen er praktisk
set lille.
Der er ingen sammenhæng mellem indkomst og udbud i modsætning
til billedet for aktivitet i deleøkonomien generelt (ikke vist).

4%
3%
2%
18 - 29 år 30 - 39 år 40 - 49 år 50 - 59 år 60 - 69 år 70+ år
(n=1917) (n=1474) (n=1749) (n=1654) (n=1496) (n=1561)

Q5: Har du indenfor de sidste 12 måneder brugt en internetportal til at købe/sælge/leje/udleje/låne/udlåne/bytte en tjenesteydelse eller vare?
Q7: Hvilke internetportaler har du brugt til at udleje, leje, låne, bytte, købe eller sælge varer og tjenesteydelser?
B1: Køn, B3: Aldersgrupper, B7: Personlig indkomst før skat
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Udbud drives af økonomi, men også af at gøre gavn
60 % mener at det er let at benytte sig af deleøkonomien, og derfor
gør de det. Den økonomiske fordel ved deleøkonomien er vigtig for
55% af udbyderne. Omkring en tredjedel har også altruistiske
motiver, de mener det gavner miljøet, eller at de gerne vil hjælpe
andre.

Der er en del usikkerhed om rettigheder og lovlighed af at udbyde
noget i deleøkonomien, men for de fleste er manglende tillid til den
anden privatperson det vigtigste paramenter for, at man har mindre
lyst til at dele noget. Omkring en fjerdel mener også, at det er
tidskrævende at udbyde.

Drivers for udbud

Hindringer for udbud
Det er let og hurtigt

60%

Jeg øger min indkomst

55%

Jeg vil gerne hjælpe andre

31%

Jeg møder nye mennesker

23%

Internetportalerne sikrer stor tillid i handlen
mellem mig og den anden privatperson

16%

33%

Tidskrævende

31%

Besværligt

29%

Tvivl om det er lovligt

29%

Manglende tillid til internetportalen

26%

Tvivl om klageadgang, returret eller andre forbrugerrettigheder

25%

Tvivl om hvordan jeg bliver beskattet

23%

Negativ omtale af internetportalen
12%

Tidligere dårlig oplevelse

Andet 3%
Drivers for udbud (=486)
Q11: Hvilke af nedenstående forhold har betydning for, at du som sælger/udbyder har brugt en internetportal til at udleje eller udlåne varer eller
sælge tjenesteydelser til andre privatpersoner?
Q13: Hvilke af nedenstående forhold kan være en hindring for dig, når du som sælger/udbyder skal bruge en internetportal til at udleje eller udlåne
varer eller sælge tjenesteydelser til andre privatpersoner?
© 2015 – Side 18

48%

Tvivl om forsikring

38%

Det gavner miljøet

Jeg får eller giver en autentisk oplevelse

Manglende tillid til den anden privatperson

Andet

16%
12%
5%

Hindringer for udbud (n=466)

Fremtidsudsigter for aktive i deleøkonomien
Blandt dem, der allerede er aktive indenfor deleøkonomien i dag, er
der udsigt til en nettovækst indenfor flere områder til næste år.

Kun indenfor lån og udlån af varer er der udsigt til en negativ udvikling
blandt dem, der låner og udlåner i dag (Bemærk små baser).

Både blandt dem, der køber og sælger tjenesteydelser i dag, er der
flere, der forventer at gøre det oftere til næste år, end der forventer at
gøre det i mindre grad eller slet ikke, hhv. + 7%-point og +13%-point.
Ligeledes er der udsigt til nettovækst indenfor bytte af både
tjenesteydelser og varer, samt udlejning af varer.

Samlet set forventer 37% af dem, der er aktive indenfor deleøkonomi i
dag, at de vil benytte deleøkonomi oftere eller meget oftere end nu
indenfor mindst ét område. 6% af dem, der er aktive i dag forventer
slet ikke at være aktive til næste år.

Forventninger til aktivitet indenfor deleøkonomien til næste år

7%

13%

-2%

6%

-4%

11%
10%
9%

9%
8%
9%

13%

9%
18%
6%

7%

45%

22%
4%
Købe
tjenesteydelser
(n=563)

18%
6%

44%
42%
20%
10%
Sælge
tjenesteydelser
(n=273)

19%
2%
Leje varer (n=483)

24%

-4%

5%

13%

11%

10%
14%
7%

12%
10%
4%

42%

47%

26%

8%

5%

34%

32%

20%

20%

10%

8%

19%
7%

Udleje varer
(n=188)

Låne varer (n=125)

38%

Udlåne varer
(n=167)

Slet ikke
I mindre grad end indtil nu

23%
23%
4%
3%
Bytte
Bytte varer (n=188)
tjenesteydelser
(n=188)

Q10: Når du tænker på dit forbrug næste år. I hvilken grad vil du så vurdere, at du vil bruge en internetportal til at købe, sælge, leje, udleje, låne,
udlåne eller bytte varer eller tjenester?
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Ved ikke

Samme omfang som indtil nu
Oftere end indtil nu
Meget oftere end indtil nu

Overnatning og transport
Det er mest populært at udleje sin bolig mens man selv rejser eller
holder ferie.

Det at leje en privat bil igennem GoMore eller Snapcar har betydning for
både kollektiv trafik og benyttelse af egen bil.

Her opholder man sig oftest, når man lejer sin bolig ud
(n=77)

30% af dem, der har lejet bil via GoMore eller Snapcari har benyttet
kollektiv transport som bus og tog mindre end de ellers ville have gjort.
18% har benyttet deres egen bil mindre som følge af leje via GoMore
eller Snapcar.
43%

Jeg rejser selv/holder ferie

20%

Hjemme

9%

Hos kæreste/ægtefælle

Hos familien

6%

9%

Andre steder
Ved ikke

Leje af bil via GoMore eller Snapcars’ betydning for brug af kollektiv transport og
egen bil

10%

Hos venner og bekendte

3%

100%
90%

10%

80%
70%

30%

9%
2%
18%
Ved ikke

60%

Solgt bil

50%

52%

40%
30%

Cirka uændret

52%

Mere

20%
10%
0%

19%
7%
Brug af kollektiv transport

Brug af egen bil

Q21. Hvor opholder du dig oftest, når du lejer din bolig ud?
Q52. Har dit valg af at leje bil gennem GoMore eller Snapcar haft betydning for din brug af kollektiv transport, som bus og tog?
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Mindre

Om undersøgelsen
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Om undersøgelsen
Målgruppe
Danskere på 18 år og derover. For at kunne opnå et repræsentativt billede af de aktive i deleøkonomi, er der prioriteret at indsamle mindst
1200 aktive deltagere i deleøkonomien.
Metode
Data er indsamlet ved hjælp af Wilkes internetpanel, Wilke Wisdom, og opringninger pr. telefon til personer på en tilstræbt tilfældig liste.
Der er i denne undersøgelse opstillet kvoter for køn, aldersgrupper og regioner, hvilket sikrer, at der er indsamlet en repræsentativ stikprøve
af den danske befolkning. Efter afslutning af dataindsamlingen er data vægtet på køn, aldersgrupper og Regioner for yderligere at sikre en
repræsentativ stikprøve.
For at imødegå to særlige gruppers mindre deltagelse i internetpanelet, er der yderligere foretaget telefoninterview (CATI) med et tilfældigt
udsnit af 18-29-årige og +65-årige.
Samlet set har det givet en stikprøve på 9850, der giver meget sikre statistiske resultater.
Blandt de aktive i deleøkonomien har Wilke indsamlet 1363 respondenter, hvilket giver en statistisk usikkerhed på +/- 2,65 procentpoint.
Når der i rapporten kommenteres på forskellen i resultaterne mellem forskellige grupper eller andele, er disse forskelle signifikante (95%
sikkerhedsniveau). Det betyder, at det med 95% sikkerhed er sandt, at der er forskel mellem de to grupper og således ikke udtryk for en
tilfældighed.
Tidsperiode
Data er indsamlet i oktober 2015.
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Bilag
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Demografisk spredning
Køn

Procent

Personlig indkomst før skat

Procent

Mand

49%

149.999 kr. eller derunder

12%

Kvinde

51%

150.000-299.999 kr.

20%

Total n=

9.850

300.000-399.999 kr.

20%

400.000-499.999 kr.

13%

Aldersgrupper

Procent

500.000-599.999 kr.

7%

19%

600.000-699.999 kr.

4%

30 - 39 år

15%

700.000-799.999 kr.

3%

40 - 49 år

18%

800.000-899.999 kr.

2%

50 - 59 år

17%

900.000-999.999 kr.

1%

60 - 69 år

15%

Mere end 1 million kr.

2%

70+ år

16%

Ved ikke

18 - 29 år

9.850

Total n=

Ønsker ikke at oplyse
Total n=

Region

3%
13%
9.850

Procent

Region Hovedstaden

31%

Uddannelse

Region Sjælland

15%

Folkeskole indtil 7. klasse

Region Syddanmark

21%

Folkeskole 8. – 9. klasse

3%

Region Midtjylland

22%

Mellemskole/ realeksamen/ 10. klasse

6%

10%

Studentereksamen eller tilsvarende (HF, STX, HHX, HTX)

10%

Erhvervsuddannelse

27%

Region Nordjylland
Total n=

© 2015 – Side 24

9.850

Demografisk spredning baseret på de vejede fordelinger

Procent
2%

Højere uddannelse (1-2 år efter HF, STX, HHX, HTX)

8%

Højere uddannelse (3-4 år efter HF, STX, HHX, HTX)

28%

Højere uddannelse (5 år eller mere HF, STX, HHX, HTX)

15%

Ved ikke

0%

Total n=

9.850

Demografisk spredning
Boligform

Procent

Ejer

58%

Lejer

31%

Andel

8%

Bor hos mine forældre

2%

Ved ikke/ Ønsker ikke at oplyse

1%

9.850

Total n=
Civilstand

Procent

Enlig

30%

Samlevende/gift

65%
5%

I forhold, men ikke samboende
Ved ikke

0%

Total n=

9.850

Tilknytning til arbejdsmarkedet

Procent

I arbejde

55%

Ikke i arbejde

34%

Under uddannelse

10%

1%

Ved ikke/ Ønsker ikke at oplyse
Total n=
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9.850

Demografisk spredning baseret på de vejede fordelinger

Kontakt
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Kontakt

Erhvervsstyrelsen
Stine Nynne Larsen
Specialkonsulent
+45 35 29 1989
StiNyn@erst.dk

Wilke A/S
Kamilla Korsgaard
Senior Consultant
+45 41 10 30 00
kko@wilke.dk

Wilke A/S
Tlf. +45 70 10 20 80
E-mail: wilke@wilke.dk
Odense
Jens Benzons Gade 54B
5000 Odense C
København
Overgaden Neden Vandet 9C
1414 København K
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