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”Orkar inte dela med mig idag!”  
Om lånekultur och delandets imperativ i en kollaborativ ekonomi 

 

Trots alla goda skäl som talar för en övergång till en hållbar, delande eller kollaborativ 

ekonomi är skepsisen fortfarande stor inför att hyra, låna, byta, ge bort eller gratis få varor 

och tjänster. Miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar kan lätt räknas upp och är svåra 

att invända emot. Statliga och kommunala initiativ, liksom kommersiella företag, förespråkar 

delandet som en framtidsmodell. Storskaliga projekt för stadsplanering, liksom småskaliga, 

lokalt förankrade initiativ försöker på olika sätt implementera och sprida budskapet att ”dela 

mera”. Många säger sig vilja dela, men gör det trots allt inte. Varför är det så? 

 

Jag studerar för närvarande en av delandets mikropraktiker, nämligen lån av prylar och 

pengar, både mellan privatpersoner och genom organisationer och företag. Syftet är att öka 

förståelsen för de sociala processer och den kulturella mening som får konsekvenser för 

praktiker, materialitet, normer, värderingar och makt som är förknippat med delande. Förutom 

att studera olika lånesituationer och låneberättelser, är det nödvändigt att lyfta fram olika 

performativa tolkningar av fenomen som individualism, privatliv, gemenskap, social status 

och distinktion och vilka konsekvenser dessa kan få för uppfattningar kring ägande. 

Ansträngningar att få fler att låna har större möjligheter att bli framgångsrika om hänsyn tas 

till att ägodelar och lånehandlingar bär på långt fler värden än de rent ekonomiska, och att 

lånande i en kollaborativ ekonomi fortfarande riskerar att associeras med fattigdom snarare än 

ett ideologiskt ställningstagande.  
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