DELINGSØKONOMI I PROSJEKTBASERT VIRKSOMHET
«Sharing is the new buying»
Delingsøkonomi er forretningsmodeller som er basert på transaksjoner mellom privatpersoner,
formidlet gjennom digitale plattformer. Delingsøkonomi utnytter at nettsider og mobilapper gjør det
lettere for koble tilbydere og å finne hverandre, og reduserer transaksjonskostnader. Forretningsmodellene bygger ofte på å gjøre det enkelt å leie ut eiendeler som er ubrukt det meste av tiden. 1
Den handler om hvordan vi kan senke transaksjonskostnader, hvordan vi kan skape nettverkseffekter,
hvordan vi kan få til increasing returns og påfølgende selvforsterkende vekst. 2
Jo – den er her allerede – hjemme i vår egen stue
Delingsøkonomi inntar hverdagen vår. Vi kan leie en bil akkurat når vi trenger den via tilbydere som
Bilkollektivet eller Bilringen. Vi kan bruke AirBnB til å leie ut egen leilighet når vi skal reise vekk, eller
for selv å finne rimelige overnattingsmuligheter. Via Foodora kan vi velger mat fra et stort nettverk av
restauranter og for så å få den levert på døra, via weClean kan vi bestille rengjøringen vi selv ikke rakk
før helga. Vi kan bruke OBOS-appen Nabohjelpen for å få lånt en høytykkspyler til terrassen eller ekstra
stoler til hagefesten.
Hva med delingsøkonomi i prosjektbaserte virksomheter?
Hva da med oss som er eiere, brukere eller utførende innenfor bygg, anlegg- og eiendom, infrastruktur,
olje- og gass og andre prosjektbaserte næringer? Hvilke nye tjenester og forretningsmodeller kan
utvikles med utgangspunkt i delingsøkonomi – både i design og produksjon og i bruk og drift? Vil vi i
fremtiden leie maskiner og utstyr på en byggeplass, vil vi lease bygningskomponenter og inventar, for
så å levere dem tilbake når vi skal bygge om eller rive? Hva med smart forvaltning, drift og vedlikehold,
med digitale løsninger som gjør at vi bedre kan utnytte arealer, utstyr og arbeidskraft, med en åpen
flyt av kunnskap og løsninger? Hvilke muligheter åpner seg hvis vi begynner å tenke på det vi skaper
som tjenester, ikke som produkter?
Behov for mer kunnskap og nye løsninger
En omstilling til delingsøkonomi i prosjektbasert virksomhet vil kunne utløse (og kreve) nye
forretningsmodeller, nye (blant annet tredjeparts) aktører, samarbeidsformer og «mindsets», et annet
livssyklusperspektiv på varer og tjenester. Delingsøkonomi kan bidra til mer bærekraftig ressursutnyttelse og besparelser. Delingsøkonomi kan gi muligheter for ny business, samtidig som den
utfordrer etablert business. Vi trenger kunnskap og løsninger som gjør oss i stand til å utnytte
mulighetene og rigge prosjektbasert virksomhet for et økonomisk paradigmeskifte 3.
Starten på et nytt initiativ? Invitasjon til diskusjonsmøte 29. august 2018 kl. 13-15 (tegn_3, Oslo)
Er dette interessant for deg og din bedrift? Vi inviterer til en diskusjon av første skritt på veien mot
initiativ/prosjekt. Skal vi etablere et nettverk, skal vi søke Prosjekt Norge om såkornmidler til et
forprosjekt, skal vi utvikle en søknad til Forskningsrådet eller Prosjekt Norge, skal vi utpeke et
pilotprosjekt, skal vi reise på studietur? Hvordan skal et initiativ eller prosjekt formes for å utløse
innovasjon og være nyttig for din virksomhet?

https://no.wikipedia.org/wiki/Delingsøkonomi
http://www.krokan.com/arne/2013/08/29/delingsokonomi/
3 Delings- og nettverksøkonomi kan ses som elementer i et samfunnsmessig skifte fra linear til sirkulær økonomi.
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