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Metode og indsigter

Metode

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov

Der er i alt gennemført 1010 CAWI-interview med danskere i alderen 
18+ år, i perioden 7. - 10. juli, 2021

Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund 
af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er 
repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe

Indsigter

58% af danskerne deler, bytter eller låner (nogle af deres ting) med andre
Dem der bor i hovedstadsområdet deler i højere grad deres ting med andre

Samlet er 55% af danskerne hyppige mht. at dele, bytte eller låne (regelmæssigt eller flere 
gange om året)

Langt hovedparten har en ordning uden fast aftale, dvs. deling, bytning eller lån af ting sker 
mere ad-hoc

Familie og venner er dem danskerne især vælger at dele, bytte eller låne ting sammen med
Boligformen har betydning for om man deler med sine naboer

Flest deler, bytter eller låner værktøj, haveredskaber mv. med andre. Færrest nævner hårde 
hvidevarer
Værktøj, haveredskaber mv. er også det flest er interesseret i at dele, bytte eller låne

Muligheden for at spare penge samt adgangen til ting der kun skal anvendes få gange er de 
væsentligste årsager til at dele, bytte eller låne ting
Ca. hver fjerde nævner hensynet til klimaet

At ting kan gå i stykker samt manglende tilgængelighed er de forhold flest nævner som 
ulemperne ved at dele, bytte eller låne ting

En egentlig deleordning findes kun i mindre omfang
Facebook-grupper mv. er den mest udbredte delingsmulighed

Der er en lille (ikke signifikant) positiv udvikling i danskernes adfærd mht. at dele, bytte eller 
låne ting oftere samt at dele, bytte eller låne flere ting

Hovedparten af danskerne mener, at der bør deles, byttes eller lånes mere

Nære, personlige ting er det færrest vil dele, bytte eller låne - og det er ofte af hygiejniske 
årsager



Deler, bytter eller låner danskerne?

Spørgsmål: Deler, bytter eller låner du (nogle af) dine ting med andre? Du kan markere flere svar

Base: Total, n=1.010

58% deler, bytter eller låner (nogle af deres 
ting) med andre

Især de unge under 30 år (67%) er aktive

Blandt dem der kommer fra husstande med 
de højeste husstandsindkomster, er der 
ligeledes en større aktivitet mht. at dele, bytte 
eller låne (67%) 

Dem der bor i hovedstadsområdet deler i 
højere grad deres ting med andre (30%), når 
der sammenlignes med resten af landet

22%

10%

43%

37%

5%

Ja, jeg deler mine ting med andre

Ja, jeg bytter mine ting med andre

Ja, jeg låner mine ting ud til andre eller
låner ting af andre

Nej, jeg deler, bytter eller låner ikke mine
ting med andre

Ved ikke



Hvor ofte deler, bytter eller låner danskerne?

Spørgsmål: Hvor ofte deler, bytter eller låner du?

Base: Deler, bytter, låner. n=588

Samlet er 55% hyppige mht. at dele, bytte 
eller låne (regelmæssigt eller flere gange om 
året)

Det er især blandt dem der har de laveste 
husstandsindkomster, der deles, byttes eller 
lånes regelmæssigt (31%)

22%

33%

30%

10%

4%

Jeg deler, bytter eller låner regelmæssigt ting
med andre

Jeg deler, bytter eller låner ting med andre
flere gange i løbet af året

Jeg deler, bytter eller låner ting med andre et
par gange i løbet af året

Jeg deler, bytter eller låner ting med andre,
men det er meget sjældent

Ved ikke



Faste aftaler eller ad-hoc?

Spørgsmål: Når du deler, låner eller bytter med andre, er der så tale om en fast aftale om deling, bytning eller lån af ting eller sker det mere ad-hoc? Du kan markere flere svar

Base: Deler, bytter, låner. n=588

Langt hovedparten har en ordning uden fast 
aftale, og det er især blandt dem der er over 50 
år (83%), dem der bor i de tyndt befolkede 
områder (81%) samt dem, der kommer fra 
husstande med de højeste husstandsindkomster 
(81%)

Det gælder ikke blandt de unge under 30 år 
(52% deler, bytter eller låner uden fast aftale)…
… de deler, bytter eller låner ting i en gruppe 
(27%) eller gennem en fast aftale (13%)

72%

15%

6%

7%

3%

Vi deler, bytter eller låner ting mere ad-hoc,
uden faste aftaler

Vi deler, bytter eller låner ting i en gruppe, men
der er ikke en mere formel aftale om vilkår mv.

Vi har en fast aftale i en gruppe

Andet

Ved ikke



Med hvem deler, bytter eller låner danskerne?

Spørgsmål: Hvem deler, bytter eller låner du dine ting med? Du kan markere flere svar

Base: Deler, bytter, låner. n=588

Familie og venner er dem danskerne især 
vælger at dele, bytte eller låne ting med

Blandt dem der bor i lejebolig er andelen der 
deler, bytter eller låner ting med naboer under 
gennemsnittet for alle (30%)

Blandt dem der bor i ejerbolig er andelen der 
deler, bytter eller låner ting med naboer over 
gennemsnittet for alle (57%)

80%

75%

45%

4%

1%

1%

Familie

Venner og bekendte

Naboer

Fremmede, jeg ikke umiddelbart kender

Andre

Ved ikke



Hvilke ting deles, byttes eller lånes?
Blandt dem der faktisk deler, bytter eller låner

Spørgsmål: Hvilke af nedenstående ting deler, bytter eller låner du? Du kan markere flere svar

Base: Deler, bytter eller låner. n=693

60% deler, bytter eller låner værktøj, 
haveredskaber mv. med andre. Færrest 
nævner hårde hvidevarer

Især kvinder svarer ting og sager (58%)

Dem under 30 år svarer i højere grad 
elektronik (19%)

Danskere i alderen 40-59 år svarer i højere 
grad værktøj, haveredskaber mv. (71%)

Og så er det dem der bor i parcelhus der 
svarer værktøj, haveredskaber mv. (71%). 
Det gælder i mindre grad dem der bor i 
etageejendom (45%), i denne gruppe er der 
en overvægt, der svarer elektronik (20%) 

Dem der bor i hovedstadsområdet svarer i 
højere grad bolig (23%)

Dem der bor i de tyndt befolkede områder 
svarer i højere grad værktøj, haveredskaber 
mv. (74%) samt byggematerialer (35%)

60%

46%

30%

29%

26%

24%

19%

16%

13%

12%

8%

6%

5%

4%

Værktøj, haveredskaber og/eller -maskiner (fx boremaskine,
plæneklipper osv.)

Ting og sager (fx avis, bøger, legetøj osv.)

Festudstyr (fx telt, service, klapstole osv.)

Transportmidler (fx bil, cykler osv.)

Byggematerialer (fx søm og skruer, maling, mursten osv.)

Planter og andet til have og altan (fx frø, stiklinger, kompost
osv.)

Fritids- og ferieudstyr (fx ski, ketcher, telt osv.)

Bolig (fx sommerhus, lejlighed osv.)

Køkkenmaskiner (fx foodprocessor, blender osv.)

Elektronik (fx tv, tablet, playstation, barbermaskine osv.)

Inventar (fx kunst, møbler osv.)

Hårde hvidevarer (fx vaskemaskine, tørretumbler, ovn,
køleskab osv.)

Andet

Ved ikke



Hvilke ting er der interesse i at dele, bytte eller låne?
Blandt alle

Spørgsmål: Hvilke ting er du interesseret i at kunne dele, bytte eller låne? Du kan markere flere svar

Base: Total, n=1.010

Værktøj, haveredskaber mv. er det flest er 
interesseret i at dele, bytte eller låne

Kvinder er overordnet mere interesseret i at 
dele, låne eller bytte end mænd

Dem under 30 år er i højere grad interesseret 
i at dele, bytte eller låne transportmidler 
(26%), fritids- og ferieudstyr (22%), 
køkkenmaskiner (19%), elektronik (17%), 
inventar (9%) samt hårde hvidevarer (8%)

38%

27%

23%

20%

19%

19%

17%

15%

10%

9%

5%

4%

2%

25%

14%

Værktøj, haveredskaber og/eller -maskiner (fx boremaskine,
plæneklipper osv.)

Ting og sager (fx avis, bøger, legetøj osv.)

Festudstyr (fx telt, service, klapstole osv.)

Bolig (fx sommerhus, lejlighed osv.)

Planter og andet til have og altan (fx frø, stiklinger, kompost
osv.)

Transportmidler (fx bil, cykler osv.)

Byggematerialer (fx søm og skruer, maling, mursten osv.)

Fritids- og ferieudstyr (fx ski, ketcher, telt osv.)

Køkkenmaskiner (fx foodprocessor, blender osv.)

Elektronik (fx tv, tablet, playstation, barbermaskine osv.)

Inventar (fx kunst, møbler osv.)

Hårde hvidevarer (fx vaskemaskine, tørretumbler, ovn,
køleskab osv.)

Andet

Jeg ønsker ikke at dele, låne eller bytte

Ved ikke



Hvilke ting er der interesse i at dele, bytte eller låne?
Blandt dem der ønsker at dele, bytte eller låne

Spørgsmål: Hvilke ting er du interesseret i at kunne dele, bytte eller låne? Du kan markere flere svar

Base: Ønsker at dele, bytte, låne. n=762

Værktøj, haveredskaber mv. er det flest er 
interesseret i at dele, bytte eller låne

Kvinder er overordnet mere interesseret i at 
dele, låne eller bytte end mænd

Dem under 30 år er i højere grad interesseret 
i at dele, bytte eller låne køkkenmaskiner
(23%), elektronik (21%), inventar (11%) samt 
hårde hvidevarer (10%)

51%

36%

31%

26%

25%

25%

23%

20%

13%

12%

6%

5%

2%

18%

Værktøj, haveredskaber og/eller -maskiner (fx boremaskine,
plæneklipper osv.)

Ting og sager (fx avis, bøger, legetøj osv.)

Festudstyr (fx telt, service, klapstole osv.)

Bolig (fx sommerhus, lejlighed osv.)

Planter og andet til have og altan (fx frø, stiklinger, kompost
osv.)

Transportmidler (fx bil, cykler osv.)

Byggematerialer (fx søm og skruer, maling, mursten osv.)

Fritids- og ferieudstyr (fx ski, ketcher, telt osv.)

Køkkenmaskiner (fx foodprocessor, blender osv.)

Elektronik (fx tv, tablet, playstation, barbermaskine osv.)

Inventar (fx kunst, møbler osv.)

Hårde hvidevarer (fx vaskemaskine, tørretumbler, ovn,
køleskab osv.)

Andet

Ved ikke



Fordele ved at dele, bytte eller låne
Blandt alle

Spørgsmål: Hvad ser du som fordelene ved at dele, bytte eller låne ting? Du kan markere flere svar

Base: Total, n=1.010

Muligheden for at spare penge samt 
adgangen til ting der kun skal anvendes få 
gange er de væsentligste årsager til at dele, 
bytte eller låne ting…
…det er især i aldersgruppen 40-49 år man 
ser disse fordele (58%)

Samlet svarer 27% at det er af hensyn til 
klimaet…
…Kvinder (33%), dem der bor i 
hovedstadsområdet (34%) og dem med de 
højeste husstandsindkomster (36%) nævner i 
højere grad klimaet

48%

48%

35%

27%

24%

18%

1%

14%

8%

Jeg kan spare penge

Jeg vil få adgang til ting, som kun skal anvendes få
gange

Det vil glæde andre

Det hjælper klimaet

Det vil styrke fællesskabet

Jeg får bedre plads

Andet

Jeg ser ingen fordele

Ved ikke



Fordele ved at dele, bytte eller låne
Blandt dem der ser fordele ved at dele, bytte eller låne

Spørgsmål: Hvad ser du som fordelene ved at dele, bytte eller låne ting? Du kan markere flere svar

Base: Ser fordele ved at dele, bytte, låne. n=868

56%

56%

41%

32%

28%

21%

1%

10%

Jeg kan spare penge

Jeg vil få adgang til ting, som kun skal anvendes få
gange

Det vil glæde andre

Det hjælper klimaet

Det vil styrke fællesskabet

Jeg får bedre plads

Andet

Ved ikke



Ulemper ved at dele, bytte eller låne
Blandt alle

Spørgsmål: Hvad ser du som ulemperne ved at dele, bytte eller låne ting? Du kan markere flere svar

Base: Total, n=1.010

At ting kan gå i stykker samt manglende 
tilgængelighed er de forhold flest nævner 
som ulemperne ved at dele, bytte eller låne 
ting

22% ser ingen ulemper

36%

30%

22%

16%

15%

12%

5%

3%

1%

22%

12%

Jeg er bange for, at det går i stykker

Jeg er ikke sikker på, de er til rådighed, når jeg skal
bruge dem

Jeg ønsker mine egne ting

Jeg er nervøs for at blive uvenner med dem jeg
deler med

Jeg er i tvivl om, hvad forsikringen dækker

Der er for meget praktisk arbejde ved det (booking,
vedligehold osv.)

Jeg er i tvivl om regler og skat

Jeg er nervøs for, hvad andre tænker om mig og
mine ting

Andet

Jeg ser ingen ulemper

Ved ikke



Ulemper ved at dele, bytte eller låne
Blandt dem der ser ulemper ved at dele, bytte eller låne

Spørgsmål: Hvad ser du som ulemperne ved at dele, bytte eller låne ting? Du kan markere flere svar

Base: Ser ulemper ved at dele, bytte, låne. n=788

47%

38%

28%

21%

19%

15%

7%

4%

1%

15%

Jeg er bange for, at det går i stykker

Jeg er ikke sikker på, de er til rådighed, når jeg skal
bruge dem

Jeg ønsker mine egne ting

Jeg er nervøs for at blive uvenner med dem jeg
deler med

Jeg er i tvivl om, hvad forsikringen dækker

Der er for meget praktisk arbejde ved det (booking,
vedligehold osv.)

Jeg er i tvivl om regler og skat

Jeg er nervøs for, hvad andre tænker om mig og
mine ting

Andet

Ved ikke



Er der deleordning i lokalområdet?

Spørgsmål: Er der en deleordning i dit område? Du kan markere flere svar

Base: Total, n=1.010

I alt 11% svarer ja til at der er en deleordning 
i deres område

Det er især blandt de unge under 30 år at der 
er en deleordning (22%)

En egentlig deleordning findes således i 
mindre omfang…
59% svarer nej og 30% er i tvivl om en sådan 
findes

5%

7%

59%

30%

Ja, gennem en grundejer-, andels- eller
lejerforening

Ja, lavet på beboernes eget initiativ

Nej

Ved ikke



Muligheder for at dele ting og sager

Spørgsmål: Har I en eller flere af disse muligheder for at dele ting og sager i dit område/hvor du bor? Du kan markere flere svar

Base: Har deleordning. n=101. OBS: lille stikprøve

Facebook-grupper mv. er den mest udbredte 
delingsmulighed 44%

23%

21%

16%

9%

7%

10%

En Facebook-gruppe, mailliste, opslagstavle eller
lign.

En fælles opsparing til at købe nyt og/eller reparere

Et fælles rum

En skriftlig aftale

Via digitale platforme

Andet

Ved ikke



Deles, byttes eller lånes der oftere?

Spørgsmål: Er du inden for de seneste 5 år begyndt at dele, bytte eller låne oftere?

Base: Deler, låner, bytter. n=693

Det er især blandt danskere i 
hovedstadsområdet (21%) der deles, byttes 
eller lånes oftere

15%

58%

13%

15%

Jeg deler, bytter eller låner oftere

Jeg deler, bytter eller låner lige meget

Jeg deler, bytter eller låner sjældnere

Ved ikke



Deles, byttes eller lånes flere ting?

Spørgsmål: Er du inden for de seneste 5 år begyndt at dele, bytte eller låne flere ting?

Base: Deler, låner, bytter. n=693

Det er især blandt de unge under 30 år og 
dem der bor i hovedstadsområdet, at der 
deles, byttes eller lånes flere ting (21%)

13%

62%

10%

15%

Jeg deler, bytter eller låner flere ting

Jeg deler, bytter eller låner lige meget

Jeg deler, bytter eller låner færre ting

Ved ikke



Bør danskerne dele, bytte eller låne mere?

Spørgsmål: Synes du, danskerne generelt bør dele, bytte eller låne mere med hinanden?

Base: Total, n=1.010

Hovedparten af danskerne mener at der bør 
deles, byttes eller lånes mere

En stor del (37%) er i tvivl

Kvinder er i højere grad end mænd fortalere 
for at dele, bytte eller låne mere (52%)

48%

16%

37%

Ja

Nej

Ved ikke



Hvad vil danskerne ikke dele

Spørgsmål: Hvad vil du ikke dele, bytte eller låne, og hvorfor ikke?

Base: Total, n=1.010

Flere at de ting der nævnes hænger sammen 
med hygiejne

10%
9%

6%
6%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%

4%
1%
1%

4%
3%
4%

16%
16%

10%

Tøj/sko - hygiejne

Bil/motorcykel - risko for dyre skader

Partner/familie

Personlige genstande

Personlig pleje - hygiejne

PC/elektronik  - sikkerhed

Bolig

Ting med affektionsværdi

Dyre ting

Møbler/hvide varer

Køkkenting

Logistik / praktik/ besvær

Seng / madres - hygiejne

Smykker

Forsikringsmæssige problemer

Cykel

Værktøj - risiko for skader

Skrøbelige ting

Værktøj - risiko for bortkommelse

Bange for at tingene bliver ødelagt/ besværet ved når tingene bliver ødelagt

Ønsker mine ting er til min rådighed

Svært at få tingene tilbage igen/ bange for ikke at få tingene tilbage

Alt

Ingenting

Ønsker ikke at dele eller bytte - vil have mine ting for mig selv

Andet

Ved ikke

Intet svar


