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Fra ting til tjeneste: Bildeling for bærekraft  
 
Bilbruk bidrar til klimakrisen og løsningen er ikke bare en elektrifisering av bilparken. I 
denne avhandlingen studerer Elisabeth Svennevik hvordan bildeling kan bidra til 
bærekraft.  
 
Avhandlingen viser hvordan bildeling bidrar til at daglig bilbruk går ned. Hun viser at 
bildeling ikke handler om å legge til flere biler for å løse de samme behovene: det bidrar 
snarere til å endre oppfatningen om daglig bilbruk. Dette endrer forventningene om at 
løsninger for bærekraftig mobilitet handler om å møte en gitt etterspørsel etter biler, slik 
som for eksempel med elbiler.  

 
Svenneviks funn bidrar til å vise hvordan noen husholdninger får til å bruke bildeling i 
hverdagen. For eksempel vises det til at bildelingskostnadene knyttes til familiens årlige 
transportkostnader i stedet for direkte knyttet til skituren, bursdagsfeiringen eller det som 
er formålet med bilturen.  
 
Analysene hennes får frem hvorfor og hvordan husholdninger bruker bildeling, som for 
eksempel forklart av denne informanten: «Hvis du kjøper en bil, har du den ene bilen, til 
alle slags formål. I prinsippet må det fungere for alt. Mens vi her [med bildeling] har alt, 
og jeg liker å ha valgfriheten når jeg trenger en liten bil eller en stor bil» (# 21). 
 
Avhandlingen gir også et kritisk blikk på bildeling som en del av delingsøkonomien. 
Funnene viser at flere aktører bidrar til en bredere forståelse av hva bildeling innebærer. 
Dette er relevant for debatten om støtte til bildelingsaktører, spesielt når det gjelder 
forskjellene mellom kooperativer og andre tilbydere. Svennevik foreslår at et nytt begrep 
‘Access-Based Cars’ (ABC), tilgangsbaserte biler, kan brukes.  
 
For at bildeling skal bidra til miljømessig bærekraft for mobilitet, er det viktig å jobbe med 
flere forskjellige måter å redusere daglig bruk av biler på, slik at bildeling kan bli et 
alternativ når bil brukes av og til.  
 
Avhandlingen foreslår at et «Praksis Innovasjon System» rammeverk kan brukes til å 
studere innovasjoner for bærekraftige omstillinger.  

 
 


