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ABSTRACT   

The phenomenon of renting out your own home is a trend that has been spread worldwide. From 

a spatial behavior, human territory has opened in society by making the power over its 

geographical area accessible to people which the landlord does not need to have any relation to. A 

business site, based on the sharing economy, which has gained ground today, is Airbnb. This study 

aims to map out experiences and opinions of the sharing economy and Airbnb from two 

perspectives, central social actors and the population. A mix of qualitative and quantitative 

research is made. The study shows that there are differences in experiences and opinions, which 

have consequences for the population, such as precarious regulations and income declaration. Our 

research also shows that there is a change in social behavior through the sharing economy, which 

at best can become a creative development for the population who want to be part of the sharing 

economy.   

Keywords: Airbnb, sharing economy, experience, stakeholders, survey, peer-to-peer, opinions.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 

  

SAMMANFATTNING   

Fenomenet att hyra ut sitt eget hem till andra är en trend som gjort succé världen över. Ur ett 

rumsligt beteende öppnas människans territorialitet upp i samhället genom att makten över sitt 

geografiska område tillgängliggörs för personer som uthyraren inte behöver ha någon relation till 

sedan tidigare. En affärsidé, med utgångspunkt ur delningsekonomi, som fått fäste i dagens 

samhälle är Airbnb. Denna studie syftar till att kartlägga erfarenheter och åsikter av 

delningsekonomi och Airbnb utifrån den två perspektiven samhällsaktörer och befolkningen. En 

blandning av kvalitativ och kvantitativ forskning görs. Studien visar att det finns skillnader i 

erfarenheter och åsikter som har konsekvenser för befolkningen, exempelvis osäkra förordningar 

och inkomstdeklaration. Vår forskning visar på att det finns en förändring av socialt beteende 

genom delningsekonomin, som i bästa fall kan bli en kreativ utveckling för befolkningen som vill 

vara en del av delningsekonomin.   

Nyckelord: Airbnb, delningsekonomi, erfarenhet, intressenter, kartläggning, peer- to peer, åsikter.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

 

  

FÖRORD   

Vi hoppas att denna studie kan öka förståelsen för hur delningsekonomi genom Airbnb kan ge 

uttryck i redan befintliga system i samhället. Vidare hoppas vi att uppsatsen skapar ett intresse för 

framtida forskning inom detta ämne. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Christian 

Widholm för hans vägledning under arbetets gång. Vi vill även rikta ett tack till samtliga 

respondenter som bidragit till vårt empiriska material.   

  

Ett stort tack till Underrättelsetjänsten på Polismyndigheten i Stockholm, Hyresgästföreningen, 

Familjebostäder samt våra två respondenter som är uthyrare genom Airbnb.  

Sist men inte minst, tack till våra vänner och familjer som stadigt stöttat oss genom hela 

skrivprocessen. Det är med hjälp av er energi och kärlek som vi tagit oss upp ur alla fallgropar 

under vägen. Tack!   

  

Stockholm, 2019-06-01   

  

Amanda Matatko                                     Liza Piotrowska   

  

  

  

_________________________                   __________________________  
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1. INLEDNING   

I detta kapitel presenteras bakgrund och problemdiskussion till vår studie, studiens syfte och 

frågeställningar samt disposition av studiens innehåll.   

1.1 Bakgrundsbeskrivning   

Världen vi lever i idag är i ständig förändring, där trender och innovationer kommer och går. Vissa 

av de nya satsningarna misslyckas redan innan start, andra lyckas överleva och är verksamma i 

bakgrunden. Andra satsningar gör skillnad och utmanar de befintliga systemen och strukturerna i 

dagens samhälle. Delningsekonomi är en av dessa och har inneburit ett helt nytt sätt att se på 

konsumtion. Istället för att tänka i banor ’’äga och konsumera’’ börjar allt fler tänka i banor ”dela, 

låna eller hyra” (Bradley: 2014).   

”Från passiva konsumenter till skapare’’, inleder professor Botsman sitt TED- talk. Med internet 

förflyttas världskartan till bara några knapptryckningar individer emellan. Detta har resulterat i att 

säljare och köpare kan matchas och dela saker med varandra på bara ett ögonblick. Konceptet att 

dela saker och tjänster är en av de senaste innovationerna och bemöter vårt behov av att dela med 

varandra, som finns med oss från vårt ursprung då vi är födda att kommunicera och dela 

(Botsman:2010).   

Dagens generation växer upp i en tid där det är betydligt mer naturligt att dela än tidigare. 

Informationsflödet om vad som finns att tillgå och hur det kan införskaffas är mer tillgängligt och 

mer självklart än någonsin. En av anledningarna till att delningsekonomi blivit stort världen över 

är den förnyade tron på samhället. Insikten att vi människor behöver varandra mer än vad 

industrialismen fokuserat på genom materialism har förstärkts. Denna förändring har skett under 

den senare halvan av 1900-talet fram till millenniumskiftet (Botsman:2010). Delningsekonomi kan 

kort beskrivas som- ‘’Ett samlingsnamn på de aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång 

genom effektivare kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster’’ 

(Nationalencyklopedin:2019).  

En affärsidé, med utgångspunkt ur delningsekonomi, som fått fäste i dagens samhälle är Airbnb. 

Fenomenet att hyra ut sitt eget hem till andra är en trend som slagit igenom världen över. Denna 

studie kommer studera fenomenet Airbnb med anledning av att denna trend har vuxit sig starkare. 

När en del privatpersoner väljer att öppna upp sina hem, är studiens syfte att studera vad detta kan 

medföra för konsekvenser i samhället. Fenomenet har slagit rot i flertalet länder men har inte enbart 

bidragit med positiv förändring. Problem såsom konkurrens om bostäder och utnyttjande av 

bostadssystemet är två aspekter som fenomenet orsakat. I Sverige har fall gällande 

delningsekonomi och Airbnb överklagats till högsta domstolen. Det domstolsbeslut som fallit 
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skakar om hela bostadssystemet, då hårdare lagförslag kan komma att presenteras hösten 2019 

(Svea Hovrätt: 2019). Detta har delvis lett till negativa konsekvenser för samhället och 

ojämlikheter skapas hos befolkningen. Studien syftar av den orsaken till att kartlägga hur 

erfarenheter och åsikter från samhällsaktörer och befolkningen i Stockholm ser ut. Detta för att få 

en indikation om hur balansen mellan nytta och behov står i förhållande till varandra. Samt för att 

se om lagarna överensstämmer med den verksamhet som det innebär vara en uthyrare via Airbnb.   

Den valda synvinkeln, att få se sidorna av vad Airbnb ger för konsekvenser på samhället i 

Stockholm och på dess befolkning, ligger i två mer grundläggande förutsättningar i befolkningens 

levnadsstandard såsom inkomst och bostad (SEB:2019). Med detta som grund kommer studien 

fördjupas i fenomenet för att se om trenden med Airbnb leder till en samhällsförändring genom 

befolkningens nya vanor. Samt fördjupas i en kartläggning av vilka konsekvenser detta fenomen 

kan medföra i Stockholm.  

Studiens valda begrepp är samhällsaktörer och befolkning. Med samhällsaktörer menas de aktörer 

som på något sätt har en central koppling till Airbnb. De samhällsaktörer som presenteras i studie 

är:   

o Familjebostäder, en samhällsaktör för hyresbostäder. Materialet i studien kommer från en 

intervju med Familjebostäders bolagsjurist.   

o Hyresgästföreningen, en samhällsaktör för hyresgäster. Material i studien kommer från en 

intervju med Hyresnämndens bolagsjurist.   

o Polismyndigheten, en samhällsaktör för samhällets lagar och regler såsom avtalsbrott 

gällande uthyrning av bostad. Material i studien kommer från en intervju med 

Polismyndighetens samordnare från underrättelseenheten i Stockholm.   

o Skatteverket, en samhällsaktör för lagar och regler gällande beskattning av inkomst och 

folkbokföring. Materialet i studien är hämtat genom textanalys.   

o Regeringskansliet, en samhällsaktör för politiska beslut gällande bostadsuthyrning, samt 

samlat material från olika partier presenterat kring andrahandsuthyrning.  

Materialet i studien är hämtat genom textanalys.   

o EU- kommissionen, en samhällsaktör för Europeiska unionens beslut gällande 

bostadsuthyrning som berör Europa, vilket Sverige är beroende av. Materialet i studien är 

hämtat genom textanalys.   

o Fastighetsägarna, en sambandscentral för bostadsrättsföreningarna i Stockholm. Material i 

studien är hämtat ur Fastighetsägarnas egen enkät som är riktad till 

bostadsrättsföreningarna i Stockholm.   

o Begreppet befolkning, syftar studien till befolkningen i Stockholm som själva har nyttjat 

eller hört talas om Airbnb. I befolkningen räknas även uthyrare, vilka är de personer som 

hyrt ut sin bostad genom Airbnb. Befolkningen som är representerad i denna studie är:   

o Uthyrare av bostadsrätt. Materialet i studien är hämtat genom två intervjuer med uthyrare 

av bostadsrätt i Stockholm.   
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o Enkätundersökning riktad till befolkningen i Stockholm. Materialet i studien är hämtat 

genom enkätundersökning som är publicerad genom sociala medier såsom Facebook, men 

också genom snöbollsurval genom att aktivt frågat befolkningen i Stockholm på centrala 

platser såsom busshållplatser, caféer och ute på gatan.   

Sammanfattningsvis har fem stycken semistrukturerade intervjuer genomförts i studien. En egen 

enkätundersökning har genomförts och textanalys gjorts. Anledning till indelningen av begreppen 

samhällsaktörer och befolkning är kartläggningen av erfarenheter och åsikter angående Airbnb där 

studien försökt fånga in alla aktörer som är relevanta för syftet. Det är därigenom många olika 

aktörer som representerar erfarenheter och åsikter vilket gör att de delas i två grupper för tydlighet 

och struktur. Uppdelningen bidrar till att göra det enklare att tillgodogöra sig studiens kartläggning.   

  

1.2 Kort om företaget Airbnb   

Airbnb är en community uppbyggd på att man delar med sig. Idén till Airbnbs utformades då 

grundare Nathan Blecharczyk, Brian Chesky och Joe Gebbia hyrde ut sin gemensamma lägenhet 

(Sidea:2014). Sedan starten 2008 har miljontals värdar och resande använt sig av den digitala 

marknadsplatsen, Airbnb.com. Där skapar man ett gratiskonto för att kunna ta del av möjligheten 

att hyra ut sin bostad och se bostäder till uthyrning (Airbnb:2019b).  

Airbnb marknadsför sig som “en community som bygger på förtroende’’. Detta förtroende skapas 

bland annat genom följande exempel:   

o Att användarnas profiler verifieras via inskannade identifieringskort och även sociala 

medier som Facebook.   

o Airbnb erbjuder en kundtjänst dygnet runt och lägger stor värdering i en öppen dialog 

mellan användarna.  

o Airbnb hanterar även alla betalningar mellan värd och gäst. Utbetalning sker först när 

gästen checkat in och fått det som utlovas.   

o De tillämpar även en premietjänst, så kallad ”Super-host”, vilket märker ens profil när 

användaren rankats med bra omdömen och kan liknas ett lojalitetsprogram 

(Bradley:2017:88).  

o Airbnbs ”värdgaranti” skyddar mot skador som orsakats av hyresgästen med belopp upp 

till nästan 10 miljoner svenska kronor, men täcker inte ersättning för kontanter, konst, 

smycken eller dylikt. Funktionen säkerhetsdeposition finns också som ett valbart alternativ 

för värdar (Bradley: 2017:89).  

  

I dagsläget har Airbnb en global spridning och finns i över 191 länder och 65 000 städer. 

Fenomenet har över 4 miljoner boenden världen över, vilket är mer än de fem största 

hotellkedjorna tillsammans (Fredriksson:2017). I Europa är Airbnb större än någonsin. De säger 

sig kunna ge lokalsamhällen runt om i Europa ett värde av 340 miljarder euro samt bidra med cirka 
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1 miljon nya jobb fram till år 2020. Airbnb vill att deras boenden ska fungera som ett verktyg att 

övervinna sociala skillnader och gynna lokalbefolkningen. Fenomenets mål är att vara en hälsosam 

och hållbar typ av turism där värdet av den europeiska turismen stannar i Europa och delas mellan 

närsamhällen, istället för de stora företagen (Di Digital:2017).  När turister använder sig av Airbnb 

stannar vinsten hos de lokala värdarna och då sker det inte läckage, vilket är ett begrepp inom 

turismnäringen. Hela 97 procent av boendeavgiften tillkommer värdarna. Det går även att anta att 

mycket av den totala summan som gäster spenderar under sin vistelse stannar i närsamhället, då 

turisten konsumerar annorlunda när den inte bor på hotell. Airbnb vill gynna “människa-till-

människa”-turism, där närsamhället går med vinst, och vill lyfta fram de bästa lokala traditionerna 

och kulturhändelserna som gör varje samhälle unikt (Di Digital:2017).   

Problem med Airbnb har dock uppstått då flertalet storstäder i Europa har stor problematik med 

överturism. I Barcelona har lokalbefolkningen tröttnat på turismen som Airbnb bidrar till, då det 

råder bostadsbrist medan folk tjänar tusentals kronor på att hyra ut i andra hand. I Sverige har 

användningen av Airbnb vuxit, speciellt i storstäderna. En undersökning utförd 2019 av Sveriges  

Radio visar att var tjugonde lägenhet i Gamla Stan är uthyrd via Airbnb (P1-morgon:2019).   

1.3 Problemdiskussion   

Det tillkommer cirka 106 nya invånare i Stockholmsregionen varje dag, samtidigt som en 

bostadsbrist råder på marknaden. Bostadsbristen drabbar alla kommuner i Stockholms län, 

däribland de centrala delarna av staden (Hyresgästföreningen:2019). Den rådande bostadsbristen i 

Stockholm medför en stor problematik kring hur detta kan lösas eller hanteras. Värst drabbade är 

de unga i samhället som har svårt att finna sin första bostad, antingen på grund av bostadsbristen 

eller höga andrahandshyror (Länsstyrelsen:2018). På andrahandsmarknaden är det inte endast höga 

hyror som medför problem, när valmöjligheten med välbetald korttids-uthyrning finns för uthyrare 

prioriteras inte lokalbefolkningen. Utöver detta vill en del turister också bo i Stockholm och 

konkurrensen om bostäderna blir ännu större med anledning av Airbnb.  

Konceptet som företaget presenterar kan glimtvis vara lockande för att tjäna pengar på sin bostad 

genom att hyra ut den. Det råder dock skilda meningar gällande uthyrning av bostäder i andra 

hand. Andrahandsuthyrning är inte på något sätt tillåtet om det föreligger ekonomiska intressen i 

uthyrningen, enligt svensk praxis. Trots detta växer företaget och uthyrarna blir bara fler 

(Airbnb:2017).  

Airbnb är ett exempel på hur delningsekonomi kan se ut. Detta genom, som i det här fallet, att dela 

sin bostad med någon annan. Delningsekonomi kan ses som ett hållbart koncept både ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt för de personer som i Airbnb-exemplet ingår ett avtal. Gapet som råder 

mellan bostadsbristen och delningsekonomins möjligheter är en balansgång som det idag inte finns 

någon lösning på. Turisters vilja att bo som invånarna på turistorten, den ekonomiska vinningen 

för uthyrare och de bostadslösa skapar i sin tur ekonomiska klyftor i samhället. I och med att 
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Airbnb fått fäste i Stockholm börjar också anmälningarna komma till åklagare och flera 

hyresgäster har fått lämna sina hem på grund av olovlig uthyrning (Svea Hovrätt:2019).   

Boendetjänster i turismutvecklingen är viktiga, men behövs regleras på ett balanserat sätt. 

Problematiken här ligger i att stadens invånare ordnar boendesituationen för turister och därmed 

själva tjänar en extra slant, medan resterande lokalbefolkningen som behöver boende inte har råd 

att bo kvar i staden. Den socioekonomiska klyftan ökar och myndigheterna har nu reglerade lagar 

för denna typ av uthyrning. Idag krävs det att den som hyr ut boende genom Airbnb också fysiskt 

behöver närvara i bostaden under uthyrningsperioden. Uthyraren är också skyldig att registreras i 

ett särskilt register och rapportera antalet uthyrningar, vilka dessutom är reglerade genom villkor 

(Jaremen et.al: 2017).   

Problematiken som i exemplet Barcelona är en av de stora inspirationskällorna och anledningarna 

till genomföringen av denna studie. Fenomenet Airbnb är etablerat i Stockholm och studien syftar 

till att undersöka hur erfarenheterna och åsikterna kring detta fenomen ser ut i nuläget, för att få 

en indikation på hur situationen ser ut. Likaledes undersöka om Stockholm närmar sig samma 

fallgrop som exemplet Barcelona. 

1.4 Syfte   

Vi vill med denna studie kartlägga erfarenheter och åsikter kring delningsekonomi från 

samhällsaktörer och befolkning för att få en tydligare bild kring hur det faktiskt ser ut i Stockholm 

idag. Därefter ställa samhällsaktörernas och befolkningens erfarenheter och åsikter i förhållande 

till varandra samt ta reda på vilka konsekvenser Airbnb kan medföra på samhällsaktörerna- och 

befolkningen i Stockholm. Vi tror att denna studie kan bidra till en ökad klarhet i vad 

delningsekonomi har för inverkan på samhälle och befolkning. Studien kan därmed bidra till att 

kloka beslut kan fattas gällande regelsystem som är anpassade för befolkningens verkan i 

samhället.   

Syftet med denna studie är att kartlägga intressenters erfarenheter och åsikter om delningsekonomi. 

Målet är att få en indikation på hur de olika intressenternas erfarenheter och åsikter står i 

förhållande till varandra, och för att få en klar bild kring delningsekonomins påverkan på 

samhällsaktörer- och befolkning i Stockholm. Studien är fokuserad på företaget Airbnb, som har 

ett karaktäristiskt delningsekonomiskt koncept.   

  

1.5 Frågeställningar   

1. Vad har samhällsaktörerna och befolkningen för erfarenheter och åsikter om delningsekonomi 

och Airbnb?  

2.  Hur står erfarenheterna och åsikterna från samhällsaktörerna och befolkningen i förhållande till 

varandra gällande delningsekonomi och Airbnb?  
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3. Vilka konsekvenser medför fenomenet Airbnb på samhällsaktörerna och befolkningen i 

Stockholm?   

1.6 Uppsatsens disposition   

Sammanlagt består denna studie av sex kapitel.  

Kapitel ett presenterar bakgrunden som ligger till grund för studien samt det vetenskapliga 

problemet och därefter presenteras forskningsfrågorna.   

Kapitel två redogör för tidigare forskning om delningsekonomi och dess inverkan på 

turismnäringen.   

Kapitel tre behandlar studiens metod och genomförande av det insamlade materialet.   

Kapitel fyra redovisar det insamlade resultatet.   

Kapitel fem diskuterar analys som presenterats i relation till studiens frågeställningar.  Kapitel sex 

diskuterar slutsatserna av studien och ger förslag till vidare forskning.  Genom majoriteten av alla 

kapitel har strukturen varit likt en tratt, där vi till en början undersöker delningsekonomi i stort för 

att sedan smalna av det till Airbnbs verksamhet och sedan fördjupa oss i uthyrning via Airbnb. 

Detta kan ses på studiens struktur överlag, samt i enkät och intervjufrågor, för att skapa en röd tråd 

för läsaren.   
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2. LITTERATURÖVERSIKT   

Studiens litteraturöversikt fördjupar sig i begreppet delningsekonomi samt hur turistnäringen blir 

påverkad av fenomenet Airbnb. Fördjupningen är till för att belysa tidigare forskningsresultat som 

är relevanta i studien. Litteraturöversikten är också avsedd som en kunskapskälla från tidigare 

forskning i ämnet och som ytterligare en komponent i det empiriska materialet. Litteraturöversikt 

är en viktig del i en studie för den vetenskapliga filosofins spridning samt prövning av kunskap 

som kan resultera i ny kunskapsinhämtning.   

2.1 Delningsekonomi som begrepp   

En av utmaningarna med att definiera delningsekonomin är att termen "delning" har olika 

betydelser. Ur ett socialt perspektiv kan delning ses som en gemenskapsakt att ge och ta emot eller 

ses som ett gemensamt ägande. Delning är ett fenomen lika gammalt som mänskligheten, medan 

samarbetskonsumtion och "delningsekonomi" är fenomen som är födda av internetåldern. Vi kan 

dela upp immateriella tillgångar som idéer, värderingar och tid, från att "dela" ett gemensamt språk, 

födelseplats eller uppsättning erfarenheter, eftersom dessa inte är valmöjligheter. Två typer av 

delning som ofta förekommer är "efterfrågad delning" och "öppen delning”. Efterfrågans 

uppdelning är tydlig när våra barn tillfrågar att bli matade, men också när någon frågar oss om tid 

på dagen. Denna delning kan med rätta vägras. Den första indelningen innebär att dela in medan 

den andra indelningen innebär att dela ut (Belk: 2014:1 595).   

Öppen delning är underförstådd när vi berättar för en gäst att "mitt hus är ditt hus". Det innebär att 

de kan ta maten, sitta på våra möbler och använda vårt badrum, allt utan att fråga. Med 

familjemedlemmar tas sådana privilegier för givet. För dem som vi har bjudit in att tillfälligt dela 

vårt hem med andra måste detta etableras om det inte finns en lång historia av sådan öppen delning 

mellan värd och gäst. Öppen delning innebär allmänt att dela in vilket skulle vara ganska ovanligt 

med främlingar. Konsumenternas ”cirkel av delning” har nyligen vidgats från i första hand familj- 

och nära vänner till en offentlig, samhällsomfattande cirkel som underlättats av internet och lokala- 

och nationella organisationer (Belk: 2014:1 595).   

Fokus på den sociala aspekten att dela med sig framgår i studier kring sociala relationer och 

samhällsbyggnad, där det finns stark motivation av att dela marknadsplatser. Med avseende till 

den socioekonomiska effekten framgår det att delningsekonomi kan ha en positiv nettoeffekt på 

sysselsättning inom turismbranschen. Ytterligare en studie visar att delningsekonomin i vissa 

utvecklingsfaser spelar en viktig roll för att lösa arbetslösheten. Här menas att statsmakter bör 

utforma lämpliga policyer för dess reglering. Med tanke på att delningsekonomin också har en 

negativ sida, kan statsmakter emellertid inte bara tillåta dess inträde utan måste också formulera 

policyer. Som möjliggör att detta sker stegvis, för att säkerställa att samhället kommer att gynnas. 

Om statsmakten förlorar kontrollen över delningsekonomin, kommer dess nackdelar att uppstå och 

negativt påverka samhället (Fang et al:2016:264–267).   
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Delningsekonomin är ganska svår att avgränsa eftersom den omfattar en hel del 

arbetsarrangemang. Från människor som delar saker med varandra utan hänsyn till monetär 

ersättning av tillgångar och tjänster som säljs eller hyrs ut till ett pris. Delningsekonomin har en 

tendens till att göra ganska oförutsägbara påståenden för sig självt: den hävdas att vara 

demokratisk, jämlik, målmedveten, visionär, men också förstärkning för kreativ förstörelse. Detta 

kan liknas vid tillgångarnas outnyttjade resurser, genom modeller och marknadsplatser som 

möjliggör större effektivitet och tillgång. Detta kan till och med påstås kunna lösa den 

kapitalistiska ekonomins traditionella problem såsom ojämlikhet i fattigdom, yttre förhållanden, 

dålig hållbarhet och motståndskraft av icke- magnetiserbara värden (Ahsan:2018).   

Detta kan liknas vid tillgångarnas outnyttjade resurser genom modeller och marknadsplatser som 

möjliggör större effektivitet och tillgång. Dessa kan till och med påstås kunna lösa den 

kapitalistiska ekonomins traditionella problem såsom ojämlikhet i fattigdom, yttre förhållanden, 

dålig hållbarhet och motståndskraft av icke- magnetiserbara värden.   

Det som är värt att notera är att de flesta företag inom just delningsekonomi har tillkommit genom 

den ekonomiska krisen från år 2008. Anledning till detta är bland annat att ett stort antal individer 

var på väg att förlora sina hem, när en möjlighet i form av monetär nytta erbjöds genom att låta 

främlingar bo eller stanna i deras hem. Många individer utnyttjade detta för att bibehålla sig under 

denna period av finansiell turbulens (Ahsan:2018). Den fortsatta tillväxten och uppkomsten av 

företag inom delningsekonomi kan sedan dess kopplas till de rådande inkomstskillnaderna, som 

tvingar lågavlönade att jobba med flera arbeten som komplement till sin inkomst. Företag inom 

delningsekonomin utnyttjar denna växande inkomstskillnad genom att paketera “gig-arbete” under 

ledning av så kallat mikroentreprenörskap (Ahsan:2018).   

Vidare kan vi titta närmare på vilken inverkan delningsekonomi kan ha på hållbarheten i städer. I 

utgångspunkt från sociala aspekter, positiva influenser, inkluderat förbättring av sysselsättning, 

säkerhet och effektivitet, visar parametern en uppåtgående trend. Problem vad gäller reglering av 

regelverk kvarstår ännu (Wu et al: 2016:191- 196). Utifrån den ekonomiska aspekten är 

delningsekonomi kostnadsbesparande och innovativ för att ge ekonomiska fördelar samtidigt som 

man står inför problem som instabilitet i vad gäller utbud och efterfrågan, samverkan och monopol. 

Ur miljösynpunkt bidrar delningsekonomi till att fördela resurser och minska utsläppen av 

växthusgaser. Med tanke på tillgängligheten kan det leda till frekventare användningar, vilket i sin 

tur är negativt för miljön (Wu et al: 2016:191- 196).   

Delningsekonomi kan också beskrivas som kollaborativ konsumtion. Här handlar det om att 

personer inom ett nätverk lånar, delar och byter resurser med varandra för att nyttja tillgångar utan 

att själva äga dem. För att delta i kollaborativ konsumtion finns två sätt. Det ena är att personen 

ombesörjer resurser som andra kan nyttja. Detta innebär att personen antar rollen som peer 

provider. Det andra sättet är att personen köper resurser och då tar rollen som peer- user. Utöver 
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detta kan den som deltar i kollaborativ konsumtion delas in i tre system (Botsman & Rogers: 

2011:69–70):   

• Product servicesystems: privatpersoner hyra tillfälligt ut exempelvis verktyg från antingen 

företag eller privatpersoner.   

• Redistribution markets: begagnade tillhörigheter får ny ägare.   

• Collaborative lifestyles: privatpersonen delar resurser av immateriell karaktär, såsom 

kunskap, plats eller tid (Botsman & Rogers: 2011:69–70).   

Delningsekonomin kan därtill delas in i fyra grundprinciper. Dessa är till för att systemet ska 

fungera. Grundprincip ett ”critical mass” innebär att det behövs flera olika produkter som är 

tillgängliga. Värdpersonen som deltar i kollaborativ konsumtion behöver vända sig till hemsidor 

för att uppfylla behovet. Mättnaden i köpare och säljare behöver också fyllas, en så kallad kritisk 

massa, för att det ska bli en balans mellan utbud- och efterfrågan. Samhörighet med andra spelar 

roll och bidrar till den kritiska massans mäng (Botsman & Rogers: 2011). Grundprincip två “idling 

capacity” innebär att konsumtion görs av produkter som ägs av någon annan men som hyrs ut 

under en tid. På så sätt bidrar denna konsumtion till miljömässiga- och ekonomiska fördelar tack 

vare att produkten används av fler än en person (Botsman & Rogers: 2011). Grundprincip tre 

“belief in the commons” innebär att tro på att dela saker med varandra. Internet är en bidragande 

faktor till att fler delar saker och kunskap med varandra från tidigare något som varit personligt 

eller privat ägt (Botsman & Rogers: 2011). Grundprincip fyra innebär att förtroende till främlingar 

bearbetas. Detta innebär att till exempel Airbnb fungerar som en bro mellan köpare och säljare. 

Principen förklaras som att mellanhänderna minskar inom delningsekonomin (Botsman & Rogers: 

2011).   

Andra förklaringsmodeller för delningsekonomi förklaras genom att delande innefattar någon form 

av kompensation. Delande i sig handlar enbart om att dela utan att kompensera, medan 

delningsekonomi lägger till en kompensation för delande. Begreppet ”No- ownership collaborative 

consumption" inkluderar just någon form av kompensation för delandet. Kollaborativ konsumtion 

innehåller i det här fallet både delande och marknadstransaktion. Figur 1 på visar på ramverket där 

utövarna av delningsekonomi står i förhållande till delande- eller marknadstransaktion till sin natur 

(Habibi et al., 2016):   
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(Figur 1: Non-ownership collaborative consumption continuum (Habibi et al., 2016)   

Intresset för delningsekonomins natur och påverkan växer snabbt bland företagare, innovatörer, 

etablerade företag, beslutsfattare, medier och akademiker. Det är därmed svårt att hitta en enad 

definition av delningsekonomin som behåller tydligheten som visar hur den används i praktiken. 

Det som skiljer beskrivningarna av delningsekonomi är det centrala och omtvistade ordet dela. 

Ordet dela exkluderar utbytes former där en penningförmån tillkommer en eller flera parter, och 

därmed kan innovationer baserade på uthyrd tillgång uteslutas från delningsekonomi. Om man 

däremot anser att tillgången till en tillgång kan delas, blir uppluckringen av penningförmåner 

irrelevant och då kan innovationer baserade på uthyrning till hyresgäster inkluderas i 

delningsekonomin (Martin:2016:149–159).   

Nedan beskrivs och identifieras sex stycken inramningar inom delningsekonomi:   

1. Delningsekonomi som en ekonomisk möjlighet:   

Delningsekonomi presenteras som en lösning på konsekvenserna och diskriminerade problem med 

att skapa sysselsättning och främja större ekonomisk aktivitet. I denna inramning består 

delningsekonomin av peer-to-peer-internetplattformar som ger enskilda insatser för att tjäna 

pengar på sina underutnyttjade uppgifter, tid och färdigheter. Personer som arbetar eller tar emot 

pengar inom delningsekonomin firas som mikroföretagare (Martin:2016:149–159).   

2. Delningsekonomi en mer hållbar konsumtionsform:   
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Delningsekonomin är härledd som en ny hållbar konsumtionsform baserad på individer som har 

rätt att äga resurser. Internetplattformar som exempelvis Airbnb representerar möjliggör delning 

och tillgång, baserat på konsumtionsmodellen i ett tidigt skede före köp (Martin: 2016:149–159).   

3. Delningsekonomi är en väg till en decentraliserad, rättvis och hållbar ekonomi: 

Delningsekonomi erbjuds som ett varierat område gällande innovationer som främjar delning 

och samarbete mellan medborgarna, samhällen och gräsrotsorganisationer, samt decentraliserar 

maktstrukturer över ekonomin och samhället. Digitala innovationer med potential att störa 

konsumtions-, produktions-, finans- och utbildningssystemen anses vara del av 

delningsekonomin (Martin:2016:149–159).   

4. Delningsekonomi skapar icke- reglerade marknadsplatser:   

Ett växande nätverk av oreglerade digitala marknadsplatser som utgör hot mot reglerade företag 

och ökade risker för konsumenterna. Delningsekonomi-plattformar, i synnerhet Airbnb, är 

kritiserade för att överföra risker på konsumenten, skapa illojal konkurrens, etablera olagliga svarta 

marknader och främja skattefusk. Aktörer som använder detta ramverk på dessa plattformar borde 

regleras på samma sätt som etablerade företag och proaktivt anpassa sig till statens etablerade 

praxis, detta för att minska riskerna för konsumenterna och skyddet för etablering i industrins 

intresse (Martin:2016:149–159).   

5. Delningsekonomi förstärker vad Martin (2016) kallar neoliberala ekonomiska paradigmet: Ett 

delande samhälle behövs:  

Denna inramning ger ett kritiskt perspektiv på delningsekonomi och dess roll i att förstärka det 

neoliberala ekonomiska paradigmet. I synnerhet framhävs begränsningar och negativa effekter, 

inklusive: företag, orsakssamband av arbetskraft inom delningsekonomi, bristande oro med frågor. 

Samt miljöhållbara antaganden i delningsekonomins peer-to-peer-modell att enskilda handlingar 

ensamma leder till sociala förändringar och exklusiviteten i delningsekonomin. Värderingarna av 

social rättvisa, miljömärkningar och jämställdhet krävs för att motivera kritiken och skapa behovet 

av att skapa en verklig ekonomi (Martin: 2016:149–159).   

6. Delningsekonomi är ett ojämnt innovationsfält:   

Den slutliga inramningen fokuserar på motsägelserna inom, och förvirringen kring 

delningsekonomin. Det har att göra med delning och är väldigt annorlunda beskriven av olika 

aktörer som skapar en mix av positiva och negativa effekter. Diskuteras med hjälp av förvirrande 

och otydlig terminologi. Denna utformning kräver: starkare definitioner av delningsekonomins 

omfattning; bildandet av en mer sammanhängande delningsekonomis rörlighet, större socialt 

nätverkande och samarbete mellan offentliga, privata och ideella sektorns aktörer 

(Martin:2016:149–159).   
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2.2 Delningsekonomins inverkan på turismnäringen   

Access-baserade verksamheter inom delningsekonomi har blivit populär inom turismnäringens 

övernattningsutbud. Den senaste tidens skifte av konsumentens vilja att dela boende med en värd, 

i motsats till att använda ett privat hotellrum, resulterar i många konsekvenser för den traditionella 

gästövernattningen inom turismnäringen. Turismföretag som vanligtvis använder sina 

branschpartners eller nätverk för att kommunicera varumärkets utbud och dess standard har 

numera flera kanaler att bli sedda på (Lu et al: 2016:119–126).  

Dramatiska förändringar på marknaden sker genom användningen av mobil kommunikation och 

applikationer, som i sin tur medför förändringar i kundens personliga och sociala vanor. Dessutom 

har det skett många förändringar i hur kunderna beter sig och svarar på dess tillgång till 

mobilteknologi. Kunderna har blivit mer kopplade till varandra än tidigare och har blivit vana vid 

tanken på att dela åsikter och delar förtroenden med andra kunder. Andra kunders uttalanden får 

allt större plats och vägs in vid val av t.ex. övernattnings form. Kunden behöver inte längre enbart 

vända sig till företagens traditionella marknadsföring för information (Lu et al: 2016:119–126).   

Förståelsen av delningsekonomins roll för fler övernattningsalternativ anses vara ett viktigt 

affärsfenomen. Det finns ännu begränsad forskning om detta ämne för att förstå hur ett 

tillgängliggörande av delningsekonomi gällande övernattningsalternativ kommer att bidra till 

turismbranschens övernattning utbud. Några av de viktigaste drivkrafterna som underlättar 

konstitutionen av virtuella samhällen och nätverk, omfattar universell tillgänglighet av internet i 

kombination med användningen av mobil teknik och sociala medier. Dessutom har det skett en 

förändring i kundens uppfattningar, där vilja att lita på har fått ett större utrymme (Lu et 

al:2016:119–126). I form av omfördelning på marknaden har kund-till-kunddelning lett till externa 

leverantörer genom online-plattformar. Det kan hävdas att accessbaserade gästfrihets tjänster som 

Airbnb inte konkurrerar eller utgör en utmaning för traditionella boende, utan snarare kompletterar 

begreppet gästfrihet (Lu et al:2016:119–126).   

Garual-Vadell, et al (2019) artikels resultat visar på att hemmet som en inkomstkälla har en positiv 

påverkan av boendes uppfattning om de sociala och kulturella effekterna. Särskilt av de 

ekonomiska konsekvenserna. Sammantaget stöder majoriteten av studien idén att det finns direkta 

och positivt samband mellan ekonomiska konsekvenser och invånares stöd till turismutvecklingen. 

Mycket av litteraturen avslöjar en gynnsam disposition hos invånarna mot turismens 

sociokulturella påverkan, särskilt i urban inställning. Fynden visar att det finns ett positivt 

förhållande mellan de upplevda sociala och kulturella effekterna och stödet till turismen 

(GarualVadell et al:2019: 549-565). Det är sant att de sociala och kulturella dimensionerna har en 

inverkan på stöd för peer-to-peer semesterboende, denna påverkan är betydligt lägre än den som 

utövas av uppfattningen av positiva ekonomiska konsekvenser. När det gäller påverkan av den 

lokala ekonomin och uppfattningen av dess effekter, verkar de erhållna resultaten delvis motsäga 

den roll som normalt har tillskrivits den. Den ekonomiska konsekvensen är en avgörande variabel 
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för ekonomiskt stöd för uthyrare av peer- to peer semesterboende (Garual-Vadell et al:2019: 

549565). 
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3. METOD   

I detta kapitel presenteras och motiveras våra metodval och urval för studien. Våra ansatser är både 

kvalitativa och kvantitativa. Här redogörs också bearbetning av datainsamling, tillförlitlighet, 

etiska riktlinjer samt metod- och källkritik för vår studie.   

3.1 Metodval   

Våra val av vetenskapliga metoder och tillvägagångssätt i studien är gjorda med syfte att få fram 

material i vårt forskningsområde på det bäst möjliga och effektiva sätt och som också är bäst 

lämpat för vår studie. Vi väljer därför att använda oss av kombination av kvalitativ och kvantitativ 

ansats som benämns som flermetodsforskning, detta för att vår studie är en kartläggning av ett 

fenomen, som innebär att flera olika intressenter är relevanta för vår studie. Båda ansatserna är 

metoder som är jämbördiga redskap för att få en bättre förståelse av samhället (Holme & Solvang: 

1997:85). Den kvalitativa ansatsen har vi använt oss av textanalys och semistrukturerade 

intervjuer. I den kvantitativa ansatsen har vi utformat en enkätundersökning.   

Flermetodsforskning är bra på så vis att det ena synsättet kan användas för en analys av det andra. 

Kombinationen av kvalitativ- och kvantitativ metod kan på så sätt komplettera varandra där de 

luckor av information som annars kan saknas eller lyftas ur sitt sammanhang kan studeras. 

Nackdelarna med att använda sig av flermetodsforskning kan vara att kvalitativ- och kvantitativ 

forskning står för olika paradigm som innebär att grundantagandena och metoderna är oförenliga 

med varandra (Bryman 2018:740–771). Ytterligare en nackdel med användningen av 

flermetodsforskning är att den totala mättnaden inte får sitt riktiga djup men däremot en helhet. 

Studien skrapar på ytan på vårt problem. Det hade varit intressant att också inhämta ett massivt 

material att sammanställa. Vi är å andra sidan nöjda med den bredd vi fått på intressenter som 

deltagit i studien, då de representerar och täcker helheten i problematiken, vilket var det vi önskade 

med studien.   

Vårt val att använda oss av både en kvalitativ- och kvantitativ ansats har att göra med de 

informationskällorna vi vill använda oss av för att få en helhetsbild till våra frågeställningar i 

studien då olika intressenter berörs av fenomenet Airbnb och studiens syfte. Vi vill få en överblick 

över erfarenhet och åsikter av delningsekonomi och Airbnb och därmed inte utesluta någon från 

vår datainsamling. Tack vare att vi använder oss av en kombination av både kvalitativ- och 

kvantitativ ansats täcker vi de kunskapsluckor vi annars saknar från respektive ansats. Valet att 

använda oss av kombinerad metod är med anledning av det bortfall vi upptäckte i 

enkätundersökningen då vi anser att vi fick få respondenter som inte riktigt uppfyllde mättnaden i 

datainsamlingen. Med anledningen av den begränsade tidsram som denna studie genomförs under, 

väljer vi att använda oss av den mest lämpliga ansats som passar bäst för respektive 

informationskälla. Nedan beskrivs ansatsernas innebörd och hur vi använder oss av dem. Först 

beskriver vi vårt urval i studien.   
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3.1.1 Urval   

Vår studie belyser delningsekonomi och Airbnbs verksamhet från två olika perspektiv och studiens 

empiri är därför uppdelad i samhällsaktörer och befolkningen. De båda perspektiven avgränsas till 

staden Stockholm.   

Det första perspektivet är utifrån samhällsaktörerna, som alla har en anknytning till 

delningsekonomi och Airbnbs verksamhet. Samhällsaktörerna har fokus på offentlig förvaltning, 

där vi valt att begränsa vårt urval till: familjebostäder, hyresgästföreningen, polismyndigheten, 

skatteverket, fastighetsägarna, regeringskansliet med representanter från olika partier och EU- 

kommissionen.  

Urvalet är kopplat till samtliga intressenter som har en central roll av fenomenet Airbnb och dess 

påverkan genom Airbnb. Vi har valt att ta en representant från varje område som i fallet 

Familjebostäder. Det finns till exempel fler hyresrättsförmedlare i Stockholm, vi valde en 

representant. Valet av representant är slumpmässigt.  

Därtill har vi valt att göra ett urval i en textanalys. Formen för textanalysen är en helhetsanalys 

som innebär att se till helheten i den insamlade informationen (Holme & Solvang: 1997:141). 

Insamlingen av materialet har sitt huvudsyfte att finna vad som finns skrivet kring erfarenheter och 

åsikter av delningsekonomi. Det material vi presenterar är uttalanden vi funnit som är kopplade 

till delningsekonomi så om från de politiska partierna, regeringskansliet och EU-kommissionen.   

Enkätundersökningen gjord av Fastighetsägarna, väljer vi att utgå ifrån som ett komplement till 

vår egen enkät. Det finns ett bortfall i textanalysen då samtliga politiska partier inte är 

representerade i denna studie. Vi har använt oss av det material som idag finns presenterat digital 

på nätet. För denna del i undersökningen samlar vi in befintliga uttalanden och information på de 

relevanta intressenternas egna hemsidor.   

Intervjuerna med Hyresgästföreningen och Familjebostäder är valda med anledning av 

verksamheternas direkta påverkad av delningsekonomins- och Airbnbs framfart. I och med att 

dessa respondenternas verksamheter berörs av samma område som Airbnb, anser vi det relevant 

att undersöka deras specifika erfarenheter och åsikter, då de besitter stor vetskap kring fenomenet 

och dess lagar och riktlinjer i Stockholm. 

Polismyndigheten som intervjurespondent är vald med anledning av att verksamheten berörs av 

delningsekonomi och Airbnb. Vi anser det intressant att undersöka deras erfarenheter och åsikter 

kring detta fenomen eftersom detta är en myndighet som styrs av lagar och regler som 

verksamheten Airbnb behöver anpassa sig till.   
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Skatteverket är en central intressent som representerar samhällets ordningssystem vad gäller lagar 

och regler samt skattebetalning från befolkning och näringsidkare. Vi väljer att ha med 

Skatteverket med anledning att de berör verksamheten Airbnb samt befolkningen med anledning 

att båda är skyldiga att redovisa inkomst till Skatteverket.   

Det andra perspektivet är urval från befolkningen. Intressenter från befolkningen är uthyrare av 

bostadsrätter och respondenter från vår enkätundersökning. Två semistrukturerade intervjuer med 

uthyrare av bostadsrätter är gjorda. Antalet hänger samman med den respons vi fått vid tillfrågan. 

Dessa respondenter väljer vi utifrån bekvämlighetsurval, som enligt Bryman (2018:194) består av 

personer som vid tidpunkten är åtkomliga för forskaren. Vi väljer även dessa respondenter då de 

innehar en bostadsrätt, för att få djupare förståelse kring bostadsrättsägare erfarenheter och åsikter 

kring delningsekonomi och Airbnb. Vi väljer att enbart intervjua dem som har bostadsrätt med 

anledning att vi inhämtar information gällande hyresrättuthyrning genom intressenten 

Familjebostäder.   

Vår enkätundersökning vänder sig främst till boende i Stockholm och undersökningen belyser en 

generell uppfattning om uthyrning, delningsekonomi och Airbnb. Eftersom vi undersöker 

erfarenheter och åsikter väljer vi att inte begränsa vårt urval till varken ålder, kön eller dylikt. 

Sammanfattningsvis är vårt urval av studiens material begränsat till erfarenheter och åsikter kring 

delningsekonomi och verksamheten Airbnb och till de intressenter som har en central koppling till 

detta.   

3.2 Kvalitativ ansats och tillvägagångssätt   

Den kvalitativa ansatsen har ett induktivt synsätt. Betydelsen av ordet induktion kan sammanfattas 

som: slutledning i vilket man sluter sig till ett generellt samband från ett antal enskilda fall 

(Nationalencyklopedin:2019a). Det induktiva synsättet genererar teorin utifrån praktiken 

(Bryman:2018:827). Vid val av en kvalitativ metod är intresset för individers uppfattningar och 

tolkningar av sin sociala verklighet viktigt.   

Den ontologiska inriktningen är konstruktionistisk (Bryman:2018:62). Konstruktionismens särart 

kännetecknas genom att kategorier som organisationer och kulturer ifrågasätts som på förhand 

givna enheter eller för den del sociala aktörer där yttre verkligheten är förutbestämd utan påverkan 

eller styrning. Här handlar det om att sociala företeelser och deras mening är något som de sociala 

aktörerna kontinuerligt får till stånd. Det vill säga att utrymmet i organisationer och kulturer är 

påverkbar av individer i dem. 

Ur ett konstruktionistiskt synsätt inte bara skapas utan också revideras det sociala samspelet och 

de sociala företeelserna inom kulturen eller organisationen. Dessa företeelser och kategorier utgör 

konstruktioner och skapas via socialt samspel, vars tillstånd förändras kontinuerligt och kan därför 

inte betraktas som slutgiltiga (Bryman:2018:58–59). 
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Inom konstruktionismens synsätt finns även en gren gällande forskarens beskrivningar av den 

sociala verkligheten. Här menar Bryman att forskarens presentation av versioner av den sociala 

verkligheten inte kan betraktas som slutgiltig. Det vill säga att även forskaren utgör konstruktioner. 

Kunskapen om den sociala verkligheten uppfattas mer som något obestämbart (Bryman:2018:58).   

Vi väljer att använda oss av en mer konstruktionistisk ståndpunkt i vårt arbete, då vi anser att vår 

problemdiskussion överensstämmer mer med denna ståndpunkt. I detta avseende anser vi att vår 

sociala enhet, Airbnb som företag, bör ses som en konstruktion som i första hand bygger på 

intressenternas erfarenheter och åsikter. Följaktligen bör detta gälla som en socialt konstruerad 

kontinuerlig process (Bryman:2018:60). Vi väljer att använda oss av kvalitativ ansats eftersom 

semistrukturerade intervjuer och textanalyser kan ge djupare svar och relevant information som 

den kvantitativa ansatsen kan ha svårt att fånga upp.  

Utifrån den kvalitativa ansatsen har semistrukturerade intervjuer utformats vilket möjliggör en 

frihet för både oss och respondenterna att prata fritt och lägga till relevant information efter de 

ställda frågorna. Vi ser detta som en anledning att få fram information som annars kanske förbises 

av oss eller respondenterna. Vid valet av kvalitativ ansats är vi medvetna om det 

konstruktionistiska synsättet som kan påverka respondenterna i studien.   

  

3.2.1 Intervjuer   

Vi väljer att använda oss av kvalitativ semistrukturerad intervju i vår studie. Denna typ av intervju 

kan beskrivas som ”ansikte-mot-ansikte-intervju”. Detta menas att intervjupersonen träffar 

respondenten fysiskt vid intervju (Bryman:2018:208). Intervjuformen har både positiva och 

negativa effekter. En av de positiva effekterna är att i en direktintervju går det ofta att läsa av 

ansiktsuttryck, vilket inte fungerar vid till exempel en telefonintervju (Bryman:2018:210).  Utifrån 

denna struktur följs ett förberett frågeschema, där intervjuaren håller en viss flexibilitet under 

intervjuprocessen och kan ställa följdfrågor (Bryman:2018:206). Metoden väljer vi utifrån den 

problemställning vi har gjort för vår studie.   

Vår studie av kvalitativ karaktär, främst på ett induktivt synsätt, tolkas det som studerats under 

arbetet. Vårt insamlade data gällande semistrukturerade intervjuer kommer från Polismyndigheten, 

Familjebostäder och Hyresgästföreningen. Respondenterna har koppling till Airbnb i sitt arbete 

och är relevanta för vår studie. Flertalet centrala samhällsaktörerna kontaktades, men med åtanke 

att dessa är myndigheter är återkoppling en problematik. De aktörer som återkopplar och används 

i studien har stor relevans för studiens syfte. Kontakt med respondenterna tas via mail och 

därigenom bokas tid för genomförande av intervjuerna. Intervjuerna är gjorda på respondentens 

arbetsplats i ett mötesrum och varje intervju är inspelad. Respondenten är i förväg informerade 

med ett informationsbrev per mail för hur intervjun kommer att genomföras, intervjuns syfte samt 

etiska riktlinjer för insamlingen av informationen och respondenten medverkan presenteras i 
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informationsbrevet. Vid mötestillfället med respondenten skrivs samtycket på skriftligen på en 

samtyckesblankett. Samtycket innebär godkännande till att medverka på intervjun och tillåta 

inspelning av intervjun och att intervjumaterialet lagras till dess att studien är klar. 

Samtyckesblanketten sparas tillsammans med det inspelade materialet. Intervjumallen innefattar 

13 frågor som har ställt på till tre respondenter; Familjebostäder, Hyresgästföreningen och 

Polismyndigheten. Intervjuerna är gjorda var för sig. Varje intervju tog ca 60 min. Se intervjumall 

i bilaga 1.   

Inom befolkningen har vi fokuserat på lokalbor som är uthyrare av bostadsrätter i Stockholm. 

Respondenterna kontaktas per mail. Denna intervjumall utformades med generella frågor om 

uthyrning, delningsekonomi och Airbnb. Även här utformades frågorna likvärdigt för en tydlig 

resultatanalys. Se intervjumall i bilaga 2.   

3.2.2 Textanalys   

Vi väljer att använda oss av både primär- och sekundärdata i vår datainsamling. De sekundärdata 

vi väljer att samla in är data som redan existerar. För att analysera denna insamlade text har vi valt 

att använda oss av textanalys. Enligt Hellspong och Ledin (1997:11) finns det fyra skäl till att 

använda sig av textanalys. Det första är de allmänt humanistiska, som påvisar hur vi använder 

språket för att handla och tänka i en språkkultur. Ett andra skäl är de hermeneutisk med tolkande 

funktion, vi fördjupar vår förståelse. Hellspong och Ledin (1997:12) menar även att det finns ett 

retoriskt skäl för analys som hjälper oss att granska vårt verk och rätta de felstegen så ens verk blir 

mer lämpat för ens syfte. Ett sista skäl för användning av textanalys är den kritiska analysen, där 

vi analyserar en text med kritiska ögon (Hellspong et al:1997:12).   

I vår studie använder vi oss av textanalysens kritiska aspekt, när vi går igenom vårt insamlade 

empiriska material. I den empiriska insamlingen under rubriken centrala samhällsaktörer tas 

materialet från webbtidningar med uttalanden av relevanta personer. Vi har i åtanke att dessa typer 

av medier har bristande trovärdighet. Det retoriska skälet kommer vi tillämpa under studiens gång 

så den röda tråden till syftet bibehålls genom hela arbetet. Material vi hittar för textanalys kommer 

från EU- kommissionens hemsida, Regeringskansliet, olika svenska politiska partiers hemsidor 

samt tidningsartiklar där politiska uttalanden figurerar.   

3.2.3 Databearbetning av intervjuer och textanalys   

Inför intervjuerna blev våra respondenter tilldelade ett informationsbrev som en förberedelse inför 

intervjun, där information såsom syfte med vår studie, hantering av personliga uppgifter och 

intervjufrågor framgick. När vi träffade intervjurespondenterna blev de även tilldelade en 

samtyckesblankett som de fick skriva under och lämna till oss. Vi har spelat in samtliga intervjuer 

på en mp3-fil, som sparades fram till att vår studie är klar och godkänd. Därefter har ljudfilerna 

raderats. Intervjuerna transkriberades och sammanfattades för redovisning i resultat, där relevanta 

citat valdes ut för att beakta studiens syfte.   
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Inför vår insamling av sekundärdata väljer vi att undersöka vad som finns skrivet om 

delningsekonomi kopplat till Airbnb i tidningar och webben. Förberedelsen inför 

materialinhämtningen har sin grund i vår problemdiskussion och i studien syfte. Sökord som 

Airbnb, delningsekonomi och andrahandsuthyrning tillämpades för att få fram det material vi har 

i vår textanalys. Efter att materialet inhämtats bearbetas sekundärdata och sammanställts för 

redovisning i resultat.   

3.3 Kvantitativ ansats och tillvägagångssätt   

Kvantitativ forskning kan enkelt beskrivas som kvantifiering av insamling av data och analys av 

data. Användning av kvantitativ forskningsdesign används av ett deduktivt synsätt 

(Bryman:2018:61). Ordet deduktion betyder bevisföring, bortförande, avlägsnande, härleda. 

(Nationalencyklopedin:2019b). Det som då sker i den kvantitativa metod är att den insamling av 

data genomförs utifrån hypoteser och idéer som härleds från teorier (Bryman:2018:825).   

Den kvantitativa metodens uppfattning utgår från en yttre och objektiv verklighet, och har därmed 

en objektivistisk inriktning. Objektivism betonar kvantifiering när det gäller insamling av analys 

av data. Prövning av teorier, relationen mellan teori och forskning ett deduktivt synsätt blir sedan 

det viktigaste stegen i kvantitativ undersökning för hypotes deduktseras från teori och sedan 

prövas. Det sociala och objektiv verklighet blir möjligt att behandla stor mängd av data genom 

dataprogram. Kvantitativ inriktning är mer kopplad till en positivistisk kunskapssyn 

(Bryman:2018:61–69). Den kvantitativa datainhämtningen skedde genom en utformad 

enkätundersökning.   

3.3.1 Enkätundersökning   

Enkätundersökning är till för att samla data och kunna göra dataanalys. Frågeformulering 

omfattades av ett stort antal respondenter, vilka ofta har valts ut på ett sådant sätt att 

undersökningens resultat kan generaliseras till andra än de undersökta (Boolsen:2007). Vi väljer 

att rikta vår enkät till befolkningen i Stockholm för att på så sätt avgränsa insamlingsmaterialet för 

vår studie som riktades till både värdar även gäster.   

Enkätundersökningens frågor framkommer utifrån studiens problemdiskussion och syfte. 

Utformningen av enkätens frågor väljer vi att dela upp i tre sektioner, den första delen handlar om 

erfarenheter och åsikter kring delningsekonomi, den andra delen handlar kring erfarenheter och 

åsikter kring Airbnb och den sista delen handlar specifikt kring uthyrning via Airbnb, där de 

respondenterna ej hyrt ut behöver svara. Enkätundersökningen inleds med text där vi skriver hur 

vi hanterar informationen med hänsyn till GDPR-lagen.   

3.3.2 Databearbetning av enkätundersökning   

Vi utformar en enkät på Survey & Report med 17 frågor för respondenten att besvara. Enkäten 

sprider vi sedan med hjälp av en länk ut i sociala medier. Enkäten delas även i olika grupper på 

Facebook där vi tidigare inte är medlemmar, på så sätt ger vi möjlighet för enkätundersökningen 
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att få en så stor spridning som möjligt till befolkningen i Stockholm. Vi frågar även befolkningen 

direkt på platser såsom: caféer, bibliotek, busshållplatser, tunnelbanor. Allt detta inom det 

geografiska området Stockholm centrum. Rent praktiskt blir dessa respondenter slumpvist 

tillfrågade på stående fot. Vi har enkäten med oss digitalt i våra telefoner och respondenterna kan 

fylla i enkäten under tiden de väntar på bussen, tunnelbanan eller helt enkelt har tid över för att 

bidra till vår studie. De etiska förhållandena i detta förhållningssätt är precis på samma villkor som 

om de skulle svara på enkäten på sociala medier, då det är samma enkät de blir tilldelade av oss 

och samma villkor och presentation av studiens syfte blir presenterat för dem. Denna metod anser 

vi är givande på respondenterna som representerar befolkningen i Stockholm. De personer som 

inte är bosatta i Stockholm uppfyller inte kraven för att delta i enkätundersökningen. Denna metod 

är å andra sida mycket tidskrävande. Därför ser vi detta som för- och nackdelar att använda sig av 

denna metod.   

När enkäten når 100 respondenter väljer vi att ta fram resultatet för analys. Resultatet redovisas 

via diagram. Där enkäten syftar specifikt till uthyrning via Airbnb sker bortfall av respondenter 

och därför väljer vi att inte ta med dessa i studien. För att ta del av enkäten och dess resultat, se 

bilaga 3. Fastighetsägarnas enkätundersökning väljer vi att ha med som ett komplement till vår 

egen enkät och dennes frågor kommer sammanställas och redovisas i resultatet. För att ta del av 

enkäten och dess resultat se bilaga 4.   

3.4 Tillförlitlighet   

Enligt Bryman (2018) består tillförlitligheten i den kvalitativa ansatsen av fyra stycken delkriterier, 

vilka är följande: Trovärdighet, som är likvärdigt till intern validitet. Överförbarhet, som är 

likvärdig extern validitet. Pålitlighet, som är likvärdig reliabilitet samt en möjlighet att styrka och 

konfirmera, som är likvärdigt objektivitet. I en kvantitativ studie används reliabilitet och validitet 

som två olika mätinstrument trots att de kan uppfattas som synonyma med varandra. Men 

begreppen omfattar olika innebörder när det berör mått av olika begrepp (Bryman:2018:355). 

Reliabilitet innebär en mätningspålitlighet och följdriktighet och avser stabilitet och intern 

reliabilitet. Om samma resultat förekommer vid flera mätningar blir risken för fel i mätinstrumentet 

eller mätproceduren längre (Hjerm, et al:2015).   

Enligt Bryman (2018) berör ”validitetsfrågan” en eller flera indikationer med syfte att mäta ett 

begrepp och att lyckas mäta begreppet. Detta kan fastställas genom följande sätt; Ytvaliditet, 

Samtidig validitet, Prediktiv validitet, Begreppsvaliditet och Konvergent validitet. Bryman (2018) 

menar även att trots att reliabilitet och validitet går att särskilja för analytisk betydelse, är de båda 

begreppen relaterade till varandra, då validitet förutsätter reliabilitet. Vi har skickat vår färdiga 

studie till intervjurespondenterna så de fått ta del av det material de själva bidragit till att utforma 

samt att de fått se hur deras information använts. Detta är ett sätt att visa på tillförlitlighet för 

studiens transparens och arbete från metod till resultat och återkoppling.   
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Den insamlade empirin genom den kvantitativa metoden säkerställs genom information som 

tydligt framgår i enkätundersökningen gällande bevarande av information i enlighet med GDPR- 

lagen samt studiens syfte. Vi kan däremot inte veta om respondenterna i enkätundersökningen 

svarade ärligt, men vi måste förlita oss på att deras svar är ärliga. Vi har valt att använda oss av 

interbedömarreliabilitet, som innebär att multipla indikationer på ett och samma svar indikerar 

svarens tillförlitlighet (Bryman: 2018: 209). Detta har vi tagit hänsyn till i vår analysdel av det 

insamlade materialet och lyft fram erfarenheter och åsikter från respondenterna där 

enkätundersökningens frågor har hög svarsfrekvens. Låg svarsfrekvens väger därmed mindre 

gällande tillförlitligheten av materialet då vi enbart har 100 respondenter att arbeta med.  

 

3.5 Etiska riktlinjer   

Innan och under studiens gång tar vi hänsyn till General Data Protection Regulation, det vill säga 

GDPR som är en dataskyddsförordning med syfte att skydda individens grundläggande rättigheter, 

personliga frihet och anonymitet (Datainspektionen:2018). Vid intervjuerna samtyckte 

respondenterna till att delta i intervjun genom att först fått ett informationsbrev och därefter 

signerat en samtyckesblankett där det framgick hur vi hanterar de personliga uppgifterna från dem.   

Det är komplicerat när det råder förhållande mellan etik och samhällsforskning, många menar att 

man måste vara medveten om de olika faktorer som påverkar forskningsprocessen. Detta har vi 

tagit i beaktande och har försökt i möjligaste mån att inte påverka respondenternas svar på något 

sätt, trots att det helt och hållet är omöjligt. Vi väljer till exempel att göra samtliga intervjuer med 

en närvarande intervjuare. Vi tror att det kan påverka svaren minst, då vi tänker att om vi hade 

kommit i grupp kanske respondenten kan känna sig mer utsatt eftersom vi då skulle vara fler än 

hen.   

3.6 Forskningsmetod och källkritik   

Studien har utgått från både en kvalitativ och kvantitativ ansats med undersökningsmetoder såsom 

textanalys, intervjuer och enkätundersökning. Då studien ska belysa två olika perspektiv, från 

samhällsaktörer och befolkningen, är det en fördel att kombinera dessa två ansatser för att ge 

studien en helhetsbild av erfarenheter och åsikter kring delningsekonomi och Airbnb. De utförda 

textanalyserna har till syfte att framföra olika erfarenheter och åsikter kring delningsekonomi och 

Airbnb. Vi har vetskap kring att vissa av dessa sekundärkällor är tagna från data med låg 

tillförlitlighet, men vi anser att uttalanden kring vårt valda ämne har viss relevans för vår studie.   

Enkäten utformades för att få en så övergriplig bild av befolkningen i Stockholms erfarenheter och 

åsikter av delningsekonomi och Airbnb som möjligt. Då enkäten spridits på sociala medier kan 

resultatet blivit påverkat genom att spridningen inte blir lika stor som vi hoppats. Även 

respondentantalet kan ifrågasättas då 100 respondenter inte kan betraktas som en helhetsbild. Vi 

är även medvetna om att en del av våra respondenter inte kom från Stockholm, vilket egentligen 
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bör räknas bort i vår studie. Vi valde att ha kvar dessa då genom enkätens anonymitet inte kan para 

ihop svar med respondent.   

I enkätdelen om uthyrning skedde bortfall, därav används inte detta i undersökningen och att låta 

enkäten vara endast för generella åsikter hade varit till fördel. Ett åldersurval borde ha tillämpats 

för att ta hänsyn till respondenternas relevans.   

Inför våra intervjuer med samhällsaktörerna väljs en ungefärlig intervjumall för att kunna få en 

sammanhängande analys och hålla intervjuerna inom ämnet. Inför denna studie är vi tvungna att 

avgränsa oss till de valda aktörerna. För att få en helhetsbild av aktörers erfarenheter och åsikter 

har flertalet relevanta aktörer aktiva i Stockholm kunnat undersökas. I mån av omfång och tid 

avgränsas studien till dessa aktörer. Inför intervjuerna med befolkningen väljer vi att inrikta oss på 

respondenter bosatta i Stockholms innerstad med en bostadsrätt. Ett större antal intervjuer kan ge 

undersökningen en mer övergripande helhetsbild men även här avgränsar vi oss till två intervjuer 

på grund av omfång och tid.   

Litteraturöversikten har två delkapitel där första delkapitlet handlar om tidigare forskning kring 

delningsekonomi. Den andra halvan handlar om delningsekonomins inverkan på turismnäringen.   

3.7 Analysmetod   

Vårt empiriska material presenteras genom en grovindelning av primärdata och sekundärdata 

Materialet från samhällsaktörerna presenteras med en samhällsaktör i taget. På samma sätt 

presenteras befolkningen med en respondent i taget. Analys av vårt insamlade empiriska material 

genomförs genom att texten blir kodad och erfarenheterna och åsikterna kategoriserade. Detta har 

gjorts genom markeringspennor där varje färg haft en specifik betydelse, såsom upprepade ord, 

meningar eller uttryck kunnat tolkas in och sammanställts. Varje delkapitel i det empiriska 

materialet presenteras utifrån samhällsaktörer och befolkning. Varje delkapitel kan ses som 

kategorier. Kategorierna sammanflätas i diskussionskapitlet och slutsatser görs av det insamlade 

materialet. Analyskapitlet svarar på studiens tre frågor genom den diskussion som förs i texten 

(Denscombe:1998).   
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4. RESULTAT   

Detta kapitel presenterar resultatet av den insamlade primär och sekundärdata som berör 

intressenters erfarenheter och åsikter kring delningsekonomi och Airbnb. Kapitlet inleds med att 

redovisa den eget insamlade data i form av intervjuer och enkätundersökning. Sedan redovisas 

studiens insamlade textanalys.   

4.1 Primärdata   

Vi väljer att undersöka erfarenheter och åsikter kring delningsekonomi med intervjuer av 

samhällsaktörer som Hyresgästföreningen, Familjebostäder, Polismyndigheten och två 

bostadsrättsägare som representerar befolkningen. En enkätundersökning presenteras för att påvisa 

erfarenheternas och åsikterna från befolkningen i Stockholms.   

4.1.1 Intervju: Respondent från Hyresgästföreningen   

Vår respondent arbetar som jurist på Hyresgästföreningen. Respondenten meddelar att de nästan 

varje dag stöter på problematik med Airbnb genom att deras medlemmar hyr ut i större eller mindre 

omfattning. Med ett godkännande från hyresvärden går det bra att hyra ut via Airbnb men flera gör 

det utan tillstånd. På senare tid har allt fler frågat om att hyra ut en del av sin lägenhet och detta 

meddelar Hyresgästföreningen kan ses som en inneboende och då behöver man inte ha tillstånd 

för att hyra ut. Problem har uppkommit då personer har hyrt ut delar av sin lägenhet som till en 

inneboende. T.ex. en gäst som hyrt ut med Airbnb där uthyrningen skett 140 gånger på ett år, då 

kan det inte ses som en godkänd inneboende längre och då kan man förlora sitt kontrakt.  

  

‘’Vi stöter på då och då att hyresgästerna eller våra  

   medlemmar kanske köpt någon villa eller bostadsrätt 

  och behåller sin hyresrätt och sedan hyr ut i andra hand. 

  Vi tycker att det är fel. Så ska det inte vara. ‘’ 

   - juristen på Hyresgästföreningen.   

 

Flertalet boende i Stockholm töms på hyresgäster för att möjliggöra uthyrning av lägenheten för 

att  tjäna pengar, vilket i Hyresgästföreningens uppfattning blir hotellverksamhet och kan inte 

godkännas. Hyresgästföreningen menar att uthyrning via Airbnb är helt ok, om man har ett 

godkännande från hyresvärden och får man inte det kan man vända sig till hyresnämnden för ett 

godkännande. Anledningar för att få godkänt är enligt lagstiftningen och gäller om du ska flytta 

för jobb eller studier under begränsad tid och inte vill bli av med ditt förstahandskontrakt. 

Intentionen att komma tillbaka till sin lägenhet är ett krav. De håller fast vid att man inte får hyra 

ut sin lägenhet bara för att tjäna pengar. Stockholms bostadsbrist skapar problem då folk ser en 

chans att kunna tjäna pengar på bostäder.   

‘’Men man skulle kanske kunna reglera den mer, själva lagstiftningen 

   behöver titta på hela konceptet med Airbnb och uthyrning såsom  
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   delningsekonomi i stort, eftersom det har blivit så stort.’’ 

 - juristen på Hyresgästföreningen.   

 

‘’Hela den här situationen är helt oreglerad. Airbnb står ovanför och 

  tar inget ansvar för något. Airbnb bryr sig inte om du har fått godkänt 

  eller inte godkänt att hyra ut din lägenhet. Det borde de kanske kolla.’’ 

 - juristen på Hyresgästföreningen.   

 

Sammanfattningsvis kan vi här dra slutsatserna att Hyresgästföreningens erfarenheter och åsikter 

kring uthyrningen genom Airbnb är mindre positiva. Anledningen är att det är ett sätt för 

hyresgästen att tjäna pengar och att det inte överensstämmer med den lagpraxis som finns vid 

andrahandsuthyrning i Sverige. Dessutom anser de att konceptet Airbnb och deras verksamhet inte 

går ihop med anledning av bostadsbristen som råder i Stockholm.   

  

4.1.2 Intervju: Respondent från Familjebostäder   

Kring delningsekonomi har Familjebostäder en delad mening, då de tycker det är ett positivt 

koncept men har sina negativa aspekter.   

‘’Jadå, nämen det är svårt att säga att man är emot delningsekonomi 

   per se. Det finns ju jättemycket bra med det, men just som hyresvärdar  

  på Airbnb så är vi ju inte för det kan man ju säga.  

 Det är inte det önskvärda.’’ 

 - bolagsjuristen från Familjebostäder.   

 

Familjebostäder har tydliga regler kring sin andrahandsuthyrning då de följer Hyreslagen. Man får 

hyra ut i andra hand med tillstånd från Familjebostäder. De menar att med rimliga skäl kan man få 

tillstånd. Det delas ut ca 300 andrahandsuthyrningstillstånd varje år, vilket inte är så mycket då 

Familjebostäder har ca 20 000 bostäder. Rimliga skäl anses vara arbete/ studier på annan ort eller 

sjukdom och dylikt. Huvudskälet får inte på något sätt vara att tjäna pengar på sin bostad. De har 

haft en juridisk prövning kring Airbnb som skäl för uthyrning.   

‘’Vi går ju också efter praxis och prövningar och det var väl 2015  

  som det första gången prövades om det var ett skäl att hyra ut 

  genom Airbnb. Och då tyckte Hyresnämnden att det inte är ett skäl. 

  Bara att man ville använda lägenheten i hotellverksamhets 

  liknande form. Och det är inget sådant skäl som är godtagbart.’’ 

 - säger bolagsjuristen från Familjebostäder.   
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Om man hyr ut i andra hand har personen fortfarande ansvar för lägenheten enligt kontraktet,  dess 

välmående och betalning av hyra. Familjebostäder har haft problem med rättsprocesser där 

förstahandshyresgästen har hyrt ut i andrahand och att andrahandshyresgästen slutar betala och 

vägrar flytta ut. I sådana fall har oftast uthyrningen skett utan lov, och då är det 

förstahandshyresgästens ansvar att se till så att hyran kommer in. En konsekvens kan då vara att 

de får betala hyran trots att det inte bor där. Familjebostäder anser att utan rimliga skäl till 

uthyrningen eller om man löst sin bostadsfråga så ska förstahandskontraktet lämnas tillbaka så 

bostaden kan gå till någon annan i bostadskön.   

‘’Men vår uppfattning grundas ju på det här övergripande syftet 

   med hela vårt företag och det är ju att vara ett redskap för att 

   stockholmare ska få bo någonstans. Och så är det just detta,  

  att vissa personer inte bor i sina lägenheter. Utan bor någon  

  annanstans men vill inte säga upp lägenheten, för det är bra att ha, 

  men har man löst bostadsfrågan så har man ingen rätt att ha bostaden kvar.’’  

 -bolagsjuristen från Familjebostäder.   

Därför kommer aldrig Airbnb eller den typen av uthyrning kunna stämma överens med vad 

Familjebostäder står för. De menar även att Airbnb kan ses som hotellverksamhet och oftast är den 

övergripande anledningen att tjäna pengar på att hyra ut på detta vis.   

‘’Nej, alltså jag tror aldrig att Airbnb kan kombineras med 

  vår verksamhet, eftersom det är en hotellrörelse.  

  Och då är det för vår verksamhet viktigare att vi får dessa 

  lägenheter fria och lämna dem till bostadsmarknaden.’’  

- bolagsjuristen från Familjebostäder.   

 

Sammanfattningsvis går här att säga att Familjebostäder har dåliga erfarenheter med sina 

hyresgäster som valt att använda sig av Airbnb, med anledning att det inte stämmer överens med 

de regler som Familjebostäder har gällande andrahandsuthyrning. Varje gäst behöver ha ett 

skriftligt avtal med den som den hyr ut till, men så går det inte till om de nyttjar Airbnb.   

  

4.1.3 Intervju: Respondent från Polismyndigheten   

Här kommer en sammanfattning från intervju med respondent från underrättelseenheten på 

Polismyndigheten i Stockholm. Polismyndigheten har haft indirekt kontakt med Airbnb, men 

generellt sett i ganska liten skala. När det förekommer någon form av kriminell aktivitet under 

uthyrningsdygnet kan polisen inte alltid ingripa då det saknas bevisning som kan lägga Airbnb till 

last. Det har förekommit brott vad gäller beskattning av lägenheter, då uthyrare inte deklarerat den 

inkomsten den tjänat för sin bostad. Detta är svårt för polismyndigheten att få insyn i då det saknas 
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en tillhandahållande av kontrolluppgifter från Airbnb till skatteverket, över vad deras uthyrare får 

för summor av Airbnb för sin uthyrning.   

Fall som har kommit polismyndigheten tillhanda kan se ut som följande: En person som äger/ hyr 

sin lägenhet och sedan åker iväg utomlands, och i och med detta hyrde ut lägenheten under tiden, 

utan att ha frågat om lov. Uthyraren byter till ett lås som fungerar med kod. Sedan sköts bokning, 

betalning och städ av lägenheten helt affärsmässigt.   

Detta exempel påverkar grannar i huset som får stå behjälpliga när gästen har problem med att 

komma in genom porten.   

“Det finns ju tydligt reglerat i jordabalken att du behöver ett 

 godkännande från din hyresvärd om du vill hyra ut i andrahand 

 om du har hyresrätt. Men om du har bostadsrätt så har du 

 rätt att hyra ut i andra hand om det nu är inskrivet i någon 

 form av stadgar hos styrelsen i din bostadsrättsförening. 

 Jag tror dock att inte alla söker om rätt till andrahands- 

uthyrning och det retar nog upp, och det retar upp grannar 

 att det bli mycket spring, och just att det är mycket spring  

skapar en otrygghet att man har okända personer som rör 

 sig i ditt närområde, alltså utanför din port eller i ditt hus. 

 Så det handlar nog inte så mycket att man är avundsjuk på 

 att andra tjänar pengar på sin bostad, utan det är snarare 

 att man låter någon annan inkräkta på den privata sfären. 

 Det är rent vedervärdigt att hyra ut din bostad om du inte 

 har frågat om lov. Då kan du faktiskt bli uppsagd.” 

 - respondenten från polismyndigheten.   

 

Respondenten menar på att delningsekonomi i sig är ett bra sätt för att inte köpa saker utan istället 

hyra. Ur ett myndighetsperspektiv anser ha dock att Airbnb kan klassas som en medhjälpare till 

illegal verksamhet som leder till att personer som nyttjar Airbnb kan vistas illegalt i Sverige och 

utnyttjas av exploaterings liknande då samhälle inte vet som vem som arbetar vart och under vilka 

risker.  

  

“Arbetstagare är ett ganska hårt reglerat som resurs, 

 arbetsmiljön är reglerad, tiden är reglerade osv. 

 Men i delningsekonomi finns inte den typen av 

 regleringar. Det blir ett problem.” 

- respondenten från polismyndigheten.  
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Respondenten tror inte att Airbnb kommer påverka Stockholm som samhälle i någon större 

utsträckning och antyder att bostadsmarknaden redan är påverkad som den är, och att Airbnb 

varken kommer göra till eller från vad gäller bostadsbristen på lägenheter. Det respondenten 

antyder i intervjun är att Airbnb har en viss påverkan på befolkningen i Stockholm idag och bilden 

för det är inte helt positiv. Det är också utifrån respondentens arbetsroll som vi får denna 

information och det är respondentens uppgift att utreda brott i samhället.   

Det framgår dock att viss mängd brott i samband med Airbnb ́s verksamhet finns och att det finns 

människor som utnyttjar gapet där lagen inte kan se. Det framgår till exempel att uthyrare hyr ut i 

andra hand trots att de vet att de behöver ansöka om tillåtelse innan. Det framgår också att 

otrygghet bland grannar skapats i samband med att värdar hyr ut sin bostad, då det inkräktar på 

deras privata sfär. Dock tror inte respondenten att Airbnb har någon större inverkan på 

bostadsmarknaden i Stockholm då bostadsmarknaden redan är så pass ansatt från så många olika 

håll.   

4.1.4 Intervju: Respondent A bostadsrätt   

Intervjurespondent A bor i en bostadsrätt och upplever att sin bostadsrättsförening ställer sig 

negativt och misstänksamt till andrahandsuthyrning. Respondent A bor i området Östermalm som 

ligger i centrala Stockholm.   

‘’Är det något fel någonstans så är det säkert någon 

 inneboende som slängt soporna fel. Det är den inställningen 

 jag upplever, då det snarare är tvärtom, de är noggrannare 

 än de som bor här permanent.’’  

- respondent A   

Respondenten har aldrig upplevt någon problematik med uthyrning. Varken från gäster eller från 

bostadsrättsföreningen. Respondenten känner sig i det stora hela trygg med de lagar och regler som 

gäller kring uthyrning. Den huvudsakliga anledningen till respondenten hyr ut sin bostad är den 

ekonomiska. Men även att det är bra att den kommer till användning om den skulle stå tom.   

‘’Och sen är det även en trygghetsfaktor, det är bra om 

 någon bor här i juli när alla åker bort på semester, 

 det är tryggt.’’  

- respondent A   

Respondenten hyr ut max 30 dagar per år och anser att det är enkelt att förstå hur myndigheter vill 

att man deklarerar kring detta. Delningsekonomi är ett koncept som respondenten ställer sig väldigt 

positiv till i alla dess former och gynnar lokalsamhället och bidrar till hållbarhet. Respondenten 

upplever att Airbnb är något som ses som positivt men att den förändringen i attityd har skett på 

några år.   

‘’Åsikterna har förändrats, en väldigt stor förändring 
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 där den har blivit mer positiv på bara några år. Samtidigt 

 som det finns folk som vill motarbeta denna typ av koncept.’’ 

 - respondent A  

  

Att hitta direktiv kring uthyrning via Airbnb anser respondenten är enkelt. I förhållande till hotellen 

anser respondenten inte att Airbnb är ett hot.   

‘’Jag ser det bara som ett alternativ till hotell. Återigen 

 för att folk vill bo i en lägenhet istället för ett hotell.’’  

- respondent A  

  

Respondenten menar att detta bidrar till en hållbar tillväxt i samhället där företag med 

delningsekonomiska grundkoncept bör satsas mer på.   

4.1.5 Intervju: Respondent B bostadsrätt   

Respondent B bor i en bostadsrätt på Kungsholmen och konstaterar att bostadsrättsförening är 

väldigt negativ till andrahandsuthyrning och de säger blankt nej till uthyrning via Airbnb. 

Respondenten har hyrt ut sin nuvarande bostad och sin föregående via Airbnb. I nuläget är 

föreningens inställning den största problematiken. Överlag anser respondenten att uthyrning via 

Airbnb går smärtfritt men en enstaka gång var erfarenheten dålig när gästen lämnade lägenheten 

väldigt äcklig. Respondenten är medveten om reglerna kring sin bostadsrättsförening men tycker 

deras negativa inställning är tråkig.   

Kring myndigheters regler är respondenten inte så insatt. Det har inte varit relevant för 

respondenten, men hen är medveten om den problematik som uppstått från medier och liknande 

informationskällor. Max 20 dagar per år hyr respondenten ut och den huvudsakliga anledningen är 

den ekonomiska. Respondenten är medveten om hur man hanterar sina inkomstuppgifter men det 

har aldrig varit relevant för respondenten då maxbeloppet inte blivit uppnått. Respondenten anser 

även att det hade varit smidigt om Airbnb i sig kunde hantera inkomstuppgifter till Skatteverket 

och liknande. Respondenten ställer sig både positiv och negativ till delningsekonomi. 

Respondenten tycker det är bra att kunna dela på saker och tjänster men det får inte gå överstyr, 

som vid boendesituationen i Stockholm.   

‘’Tycker även att uthyrning av bostad är något man  

kan ‘dela ’ på om man har möjlighet, men det får 

 inte gå överstyr. Vi har en bostadsbrist i Stockholm  

och om personer har flera bostäder bara för att 

 hyra ut och tjäna pengar tycker inte jag att det är hållbart.’’  

- respondent B   
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Respondenten anser att det är bra att pengarna går direkt till lokalbefolkningen istället för stora 

hotellkedjor. Respondenten upplever att folks inställning till Airbnb är positiv men:   

‘’Jag tycker den är ganska positiv, men känns som  

att fler personer är positiva till att hyra en bostad men 

 inte lika positiv till att hyra ut sin egen bostad för 

 de vill inte ha okända människor i deras hem. ‘‘ 

- respondent B  

  

“Men bara på senare år har flera hotell öppnat i  

Stockholms citykärna, som jag tror kan bli svåra att  

fylla om allt fler hyr ut via Airbnb. Med fler Airbnblägenheter 

 blir Stockholm mycket mer tillgängligt för turister.’’ 

 - respondent B   

 

Respondenten anser att Airbnb kan vara ett hot mot hotellen i Stockholm men bidrar till en hållbar 

tillväxt då gästerna handlar på mataffären runt hörnet och äter på kvarterskrogen istället för att 

bara vara på hotellet och alla pengar stannar där.   

4.1.6 Enkätundersökning   

Vår enkät, med 100 respondenter, fick följande resultat på våra frågor kring delningsekonomi, 

uthyrning och Airbnb. Majoriteten av våra respondenter har inte hört begreppet delningsekonomi 

tidigare. Se figur 2 på nästa sida:  
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(Figur 2. Enkätundersökning, 2019)   

Kännedomen kring delningsekonomi var tämligen spridd, 21 % av våra respondenter var väl 

insatta i begreppets betydelse. 34 % hade kännedom kring begreppet men var inte så insatta i dess 

betydelse och hela 45 % av våra respondenter hade inte hört talas om begreppet.  I enkäten hade 

vi en kort definition kring delningsekonomi och därefter svarade 87 % Ja på frågan ‘’ Anser du, 

med föregående information, att delning av materiella tillgångar (såsom bostad) kan bidra till 

effektivisering av resurser i samhället?’’. Våra respondenter var positiva till att företag med grund 

i delningsekonomi skulle få större inverkan på konsumtionen i dagens samhälle, då 26 % svarade 

Ja definitivt och 54 % svarade Ja, kanske något. 20 % av våra respondenter tyckte att de inte bör 

får större inverkan och att det är bra som det är.   

Övervägande av våra respondenter skulle kunna tänka sig att hyra ut sin bostad till en främling. Se 

figur 3.   

 

 

 

 

(Figur 3. Enkätundersökning, 2019)   

Av våra respondenter kände 94 % till Airbnb och 51 % skulle kunna tänka sig att hyra ut sin bostad 

via Airbnb. Den huvudsakliga anledningen till uthyrning via Airbnb skulle vara den ekonomiska 
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orsaken. Och de huvudsakliga anledningarna till att inte hyra ut via Airbnb var att man inte ville 

ha främlingar i sitt hem (37 %).   

Våra respondenter fick “betygsätta” sina generella erfarenheter och åsikter av Airbnb på en ska 1– 

5, där 1 var mycket negativ och 5 var mycket positiv. Denna fråga fick följande resultat, se figur 

4:   

  

 (Figur 4. Enkätundersökning, 2019)   

Hela 40 % av våra respondenter ”betygsatte” sina erfarenheter och åsikter som medel, alltså 3. 25 

% av våra respondenter svarade mycket positiv och 3 % svarade mycket negativ.   

I en betygsättning, skala 1–5, kring hur man som privatperson ställer sig till att hyra ut via Airbnb 

svarade 32 ställde sig 6 % mycket negativ till möjligheten, 32 % ställde sig mycket positiv till 

möjligheten och majoriteten av respondenterna, 36 %, ställde sig neutralt till möjligheten. Se figur 

5.   

  

 

 

 

 

(Figur 5. Enkätundersökning, 2019)   

Övervägande av våra respondenter ansåg att de inte har vetskap om de lagar och regler som gäller 

kring uthyrning via Airbnb.  
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4.2 Sekundärdata   

Nedan presenteras vår textanalys av sekundärdata där vi funnit material från Skatteverket, 

Regeringskansliet och representanter från politiska partier samt uttalanden från EU- 

kommissionen. Textanalysen avslutas med en enkätundersökning av Fastighetsägarna.   

4.2.1 Textanalys: Skatteverket angående delningsekonomi och Airbnb   

Enligt Skatteverkets (2016) kartläggning av delningsekonomins påverkan på skattesystemet, 

diskuteras frågan av uthyrning av möblerade rum. Skatteverket anser att det ska vara skattepliktigt 

för denna typ av uthyrning då det syftar mot hotellverksamhet. Det finns två villkor som ska 

uppfyllas för att ens uthyrning av möblerade rum ska ses som en typ av hotellrörelse och det är 

följande:   

1. Att uthyrningen tillhandahåller tillfälligt boende.  

2. Att uthyrningen sker för en kortare tid d.v.s. under fyra månader, vilket då klassas inom 

ramen för hotellrörelse och dylikt (Skatteverket: 2016:30).   

Om man uppfyller dessa villkor kan ens uthyrning ses som hotellrörelse. Denna typ av uthyrning 

innebär även ett aktivt nyttjande av bostaden och enligt Skatteverket finns det även underkategorier 

till dessa villkor som även bör uppfyllas, vilka är följande:   

1. Uthyraren marknadsför sin bostad med dygns- eller veckopris eller att det finns en 

reception samt att uthyraren erbjuder hotell liknande tjänster.  

2. Verksamhetens omfattning. Om uthyrningstiden överstiger sammanlagt 16 veckor med 

ersättning på över 50 000 anser Skatteverket att hotellrörelse bedrivs och man har då 

skatteplikt för sin rumsuthyrning (Skatteverket: 2016:30). Om uthyrningen inte 

överstiger dessa villkor har man en skattefri upplåtelse av sin fastighet (Skatteverket: 

2016:31).   

I sin undersökning analyserar även Skatteverket en strategi för att minska skatte fel. De vill framför 

allt -’’göra det lätt att göra rätt och svårt att göra fel’’ (Skatteverket: 2016:47). Att utveckla åtgärder 

som förenklar och genom kostnadsbesparande automatiserade lösningar för att förutsättningarna 

att “göra rätt” ska öka för båda parterna. Det behövs även åtgärder för att öka informationen kring 

beskattning och likvärdig kontroll för samtliga aktörer inom delningsekonomin. Ett alternativ 

Skatteverket tagit fram är att plattformarna ska tillhandahålla och involveras för att betala in skatt, 

genom att överföra kontrolluppgifterna för rätt skatt till skattesystemet. Exempel på den här typen 

av lösning finns redan i Estland och Norge (Skatteverket: 2016:48).   

Airbnb har under de senaste åren fått problematik med Skatteverket eftersom flertalet uthyrare 

betalar för lite eller ingen skatt alls. En av skatteverkets utredare säger att i vissa fall kan det handla 

om krångliga regler, men i många fall handlar det om fusk, exempelvis att människor hoppats på 

att Skatteverket inte skulle märka felen. Skatteverket menar på att de har blivit vassare, och den 



 

33 

 

pågående undersökningen kommer att fortsätta med hundratals fler kontroller (Carlsson:2017). En 

rättslig expert på Skatteverket) har uttalat sig kring det skattefusk som Airbnb har inneburit. Om 

man hyr ut sin bostad över 112 dagar på ett år och tjänar över 50 000 ska uthyraren betala moms, 

då det räknas som hotellverksamhet. Detta är ett stort problem då högst 50 personer i landet betalar 

detta, men bara i Stockholm finns det över 200 personer som borde betala moms (Sveriges 

Radio:2019).   

Om en person hyr ut sin bostad via sidor som Airbnb och tjänar över 50 000 så innebär det en 

kapitalbeskattning och moms, vilket hon medger att hon förstår om folk inte känner till det faktum. 

Det rätta är att man betalar först skatt och sedan moms när man hyr ut på ett ”hotelliknande” sätt. 

När det kommer till dessa typer av uthyrning har man som privatperson ett stort ansvar att deklarera 

på ett korrekt sätt för att slippa problem (Sveriges Radio:2019).   

4.2.2 Textanalys: Regeringskansliet angående delningsekonomi och Airbnb   

Under 2017 utfördes en utredning av Statens offentliga utredningar för att samla in 

kunskapsunderlag om delningsekonomins utsträckning i samhället från ett användarperspektiv. 

Utredningen påvisade att ungefär 10 procent av befolkningen har under de senaste två åren deltagit 

i någon form av delnings ekonomiska koncept och ca 80 procent av de som deltagit hade positiva 

erfarenheter av delningsekonomi (Bradley:2017). En fjärdedel av de som deltagit hade stött på 

någon form av problematik under erfarenheten där de vanligaste problemen var ‘’otrevligt 

bemötande’’ och ‘’uteblivande närvaro vid träff’’ från motparten i uppgörelsen. Utredningen 

visade även att cirka 80 procent av de som inte deltagit i delningsekonomi inte känt ett behov av 

dessa typer av tjänster. En femtedel av de som inte deltagit i delningsekonomiska transaktioner 

kände en osäkerhet kring dessa typer av transaktioner och uttryckt att professionella företag 

prefereras. Utredningen indikerar även att det finns en tydlig osäkerhet och okunskap om de 

befintliga reglerna kring delningsekonomins ansvarsförhållanden och förutsättningar 

(Bradley:2017).   

En generell uppfattning är att de kommersiella delningsekonomiska plattformarna brister i att 

informera sina användare kring viktiga frågor, vilket i sin tur skulle kunna minska osäkerheten 

kring dessa typer av transaktioner. Det saknas information kring skattekonsekvenser som kan 

uppstå vid uthyrning av bostad. Utredningen påvisar att befolkningen i Sverige har liten erfarenhet 

av delningsekonomi med blandat positiva och negativa erfarenheter, men att utvecklingen av 

delningsekonomin bör följas (Bradley:2017). Undersökning konstaterar att Airbnbs 

användarvillkor är mycket komplexa och svåra att ta ställning till, då de omfattar ett trettiotal sidor 

skrivna på engelska (Bradley:2017:89).   

Utredningen visar att majoriteten av användarna som deltagit i delningsekonomiska koncept har 

haft positiva erfarenheter kring det hela. Det är bara 10 procent av befolkningen som deltagit och 

son utredningen visat så har ungefär 80 procent av de som inte deltagit i konceptet inte känt ett 

behov av det. Utredningen indikerar att det finns en stor osäkerhet och okunskap om de befintliga 
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reglerna kring ansvarsförhållanden och förutsättningar och professionella företag föredras. För att 

minska osäkerheten kring att använda kommersiell delning ekonomiska aktörer, finns behovet att 

få ut mer information kring konceptet och tydlig information kring konceptet och tydlig 

information kring de konsekvenser som kan uppstå. Undersökningen påvisar även att Airbnb bör 

förtydliga vad som gäller och anpassa sina användarvillkor, så allmänheten får insikt i helheten 

(Bradley:2017:89).   

4.2.3 Textanalys: Moderaterna angående delningsekonomi och Airbnb   

I november 2017 publicerades dokumentet “Reformer för ökat delande i Sverige”. Dokumentet är 

framtaget av ett av de politiska partierna i Sverige. Där framgår att delningsekonomi suddar ut 

gränserna mellan amatörer och professionella aktörer och ställer dagligen nya krav på privata och 

kommersiella verksamheter. Partiet vill verkställa följande reformer från dokumentet: Att man 

separerar delningsekonomi i de olika branscher som faktiskt finns inom konceptet, att tydliga 

regelverk utformas utifrån varje branschs specifika behov och även ha i åtanke att de befintliga 

regelverken bör följa utvecklingen så det inte hämmar tillväxten av denna typ av konsumtion. De 

vill även ge olika branscher röd, gul eller grön lampa som ett mätvärde av dess lämplighet för 

delningsekonomi och vilken omfattning av regler varje bransch kräver. Polis och sjukvård skulle 

i så fall får röd lampa då dessa branscher inte alls är lämpade för delningsekonomi. 

Bostadsmarknaden å andra sidan är tillämpad för delningsekonomi men där fattas tydliga regelverk 

kring vad som gäller (Moderaterna:2018:8).   

Vid till exempel uthyrning av Airbnb behövs en tydlig gränsdragning som minimerar regelbördan 

för uthyraren men samtidigt har en godtagbar konsumentsäkerhet. Partiet menar även att det är 

viktigt att våra skatteregler utformas på ett sätt som gör det lätt att göra rätt. Man bör även se över 

skattenivån för dessa små inkomster som de menar är för hög för att vara legitim och även det 

administrativa kring dessa extra inkomster gör det svårt att göra rätt för sig. Efterfrågan kommer 

att kvarstå så att anpassa regelverken för varje specifik bransch bidrar med att tjänster behålls 

“vita”  och samhällsekonomin gynnas, istället för att detta skulle börja ske “svart” 

(Moderaterna:2018:8).   

Moderaterna vill även höja smidigheten på bostadsmarknaden så befintliga bostäder nyttjas på ett 

fördelaktigare sätt och detta vill de uppnå med sina skattereformer och även med vikt på en enklare 

andrahandsuthyrning (Moderaterna: 2018:8). Forskaren Kerstin Bradley presenterade 2017 en 

utredning kring delningsekonomi där två förslag togs fram. Dessa förslag var följande: ‘’Att 

Konsumentverket ska utlämna oberoende information och vägledning om delningsekonomin’’ och  

’’Att Konsumentverket ihop med Konkurrensverket och andra relevanta myndigheter ska under 

tre år följa utvecklingen av delningsekonomin i Sverige och rapportera till regeringen’’. Moderaten 

Jessica Rosencrantz anser att detta förslag är otillräcklig, mycket mer behöver göras och att själva 

utredningen är tandlös då regeringen förbjöd att komma med skarpa lagförslag. Moderaterna vill 

dock inte att delningsekonomiska företag ska ha krav på sig att rapportera användarnas underlag 

utan de som underlättar rapporteringen ska licensieras. Rosencrantz menar att en modell för 
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plattformarna där de kan erbjuda enkel rapportering kan ske är något att sträva efter (Di Digital: 

2017).   

 

4.2.4 Textanalys: Liberalerna angående delningsekonomi och Airbnb   

Ett annat svenskt politiskt parti “Liberalerna” har diskuterat delningsekonomi i sitt dokument 

’’Jobb och tillväxt i globaliseringens tid’’ från 2017. Det som framgår i dokumentet är att 

delningsekonomikonceptet ses positivt och att den tekniska utvecklingen som medför 

lättillgänglighet och konsumentvänligt till låga kostnader för kreativa entreprenörer. Det framgår 

även i dokumentet att problematik kring att Sveriges politik och lagstiftning inte har hunnit anpassa 

sig till delningsekonomin. Detta bidrar med problematik då det riskerar att hindra de fördelar som 

uppstår när man köper, säljer, delar eller hyr saker med ett minimum av administration 

(Liberalerna:2017:16).   

Många delningstjänster har just legala hinder i vägen för sin tillväxt. Med detta i åtanke framgår 

det i dokumentet att möjligheten för att göra rätt ska vara lätt, det politiska partiet vill hjälpa 

Skatteverket kring dess problem med delningsekonomin genom att ha villkor som bejakar 

delningsekonomins utförbarhet men samtidigt säkerställer konkurrens på rättvisa villkor. En av 

deras lösningar är att föreslå ett avtal, som motsvarar Estlands och Norges lösning på 

problematiken, där skattemyndigheten slutit avtal med företag i delningsekonomin där företagen 

åtar sig att automatiskt förse myndigheten med de nödvändiga uppgifterna för att fatta rätt 

skattebeslut. Partiet önskar att Skatteverket tar fram en teknisk lösning som visar 

delningsekonomiska aktörer med möjlighet att direkt kunna rapportera in de nödvändiga 

uppgifterna. Vilket inte ändrar skatteplikten och vår välfärd skyddas men medför en trygghet för 

både “säljare” och “köpare” med transaktionens laglighet och delningsekonomin kan utvecklas. 

Liberalerna anser att det är politikens uppgift att underlätta den tekniska utvecklingen, inte försvåra 

den (Liberalerna:2017:16).   

Liberalernas Mathias Sundin har uttalat sig kring delningsekonomi och anser att problemet med 

skatte fel när det kommer till delningsekonomi är lätt åtgärdat. Sundin menar att på att en lösning 

likt ett kassaregister skulle lämpa sig för delningsekonomi, där all data redan finns digital. Om 

man då möjliggör och ställer som krav att företagen sammankopplar med Skatteverket skulle 

problemet vara löst. Sundin anser att delningsekonomi är väldigt positivt både från en ekonomisk 

aspekt och en miljömässig aspekt och att det är upp till politiken att se till att det går smidigare att 

göra rätt för sig (Liberalerna:2017).   

4.2.5 Textanalys: Miljöpartiet angående delningsekonomi och Airbnb   

Det förs även en diskussion kring delningsekonomi ur ett perspektiv gällande jordens begränsade 

resurser. Där vi konsumenter inte kan fortsätta konsumera på det sätt vi gör idag. Individer behöver 

dela mer på resurserna för att kunna leva inom planetens begränsningar. Miljöpartiet anser att 
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mycket kan göras på lokal nivå och att det är stadens uppgift att underlätta en omställning till ett 

samhälle som bygger på samutnyttjande i stället för ägande (Miljöpartiet:2019).   

  

 Bostadsministern Peter Eriksson (MP) hyllar användandet av tjänster som Airbnb och är väldigt 

positiv till delningsekonomin, men vill inte att uthyrningen ska gå för långt. Bostadsministern tror 

inte på lagstiftning kring fenomenet, utan hoppas på att hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och 

dess motparter kan göra upp vad som ska gälla. Men en storskalig uthyrning av privatbostäder likt 

en hotellverksamhet är något bostadsministern ställer sig tveksam till. Att Airbnb bidrar på flertalet 

sätt att så man använder sina resurser effektivt är något som han står fast vid (Carlsson:2017).   

  

4.2.6 Textanalys: EU- kommissionen angående delningsekonomi och Airbnb   

EU-kommissionären för rättsliga frågor, Věra Jourová, uppmanar Airbnb att anpassa sina villkor 

till EU:s konsumentlagstiftning och vara transparenta med sin presentation kring kostnad. Hon 

menar att trots att allt fler väljer att boka sina boenden via Airbnb och de möjligheter de ger, finns 

ingen ursäkt för att inte följa EU:s konsumentlagstiftning. Det är viktigt att konsumenterna har 

rättvisa regler kring dessa typer av tjänster, och hon förväntar sig att Airbnb snabbt följer upp med 

rätta lösningar (Wigand et al:2018).   

4.2.7 Enkätundersökning Fastighetsägarna   

En undersökning av Fastighetsägarna Stockholm från 2015 visade att sju av tio ledamöter i 

bostadsrättsföreningars styrelse är skeptiskt inställda till att låta sina medlemmar hyra ut via 

Airbnb. Den negativa inställningen är främst från en trygghets och kostnadsfråga, mer än ett 

missnöje till själva uthyrningskonceptet i sig. Fastighetsägarnas chefsjurist Sven von Randow, 

menar att det nog finns ett stort mörkertal av lägenheter som hyrs ut utan tillstånd och anser att 

korttidsuthyrningar som Airbnb bör ses som en hotellverksamhet och att bostadsrättsföreningarna 

bör neka detta (Fastighetsägarna, 2018b).   

Fastighetsägarna gjorde därefter en enkätundersökning år 2018, för att ta reda på 

bostadsrättsföreningsmedlemmar åsikter och vetskap kring andrahandsuthyrning. Denna utfördes 

i Stockholm och fick 662 respondenter (Fastighetsägarna, 2018b). I enkätundersökningen 

framgick det att vetskapen kring lagar och regler kring andrahandsuthyrning bland 

bostadsrättsmedlemmar var mycket spridd. Där 38 % av respondenterna svarade antingen att de 

hade en del kännedom eller stor kännedom kring andrahandsuthyrning. Undersökningen visade 

även, med stor majoritet, att de flesta respondenterna ställer sig negativt till korttidsuthyrning via 

t.ex. Airbnb. Där hela 68 % röstade mycket negativ till detta. Respondenterna fick även frågan om 

deras förening tillåter uthyrning via Airbnb. Där största delen av respondenterna svarade nej, och 

knappt 10 % av respondenternas föreningar tillät uthyrning via Airbnb. (Fastighetsägarna:2018a).   
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5. ANALYS   

Detta kapitel presenterar vår analys och diskussion där vi även svara på våra tre frågor som framgår 

i vårt syfte: Vad har de centrala samhällsaktörerna och befolkningen för erfarenheter och åsikter 

av delningsekonomi? Hur står erfarenheterna och åsikterna från de centrala samhällsaktörerna och 

befolkningen i förhållande till varandra kring delningsekonomi och Airbnb? Vad kan förbättras 

kring delningsekonomi och Airbnb för smidigare implementering i samhället? Därefter avslutas 

kapitlet med studiens slutsatser, utvärdering av eget arbete och förslag till vidare forskning.   

5.1 Erfarenheter och åsikter om delningsekonomi och Airbnb samt hur samhällsaktörer 

och befolkningen förhåller sig till varandra.  

Hyresgästföreningen uppger att de dagligen stöter på problem med Airbnb genom deras 

medlemmar som hyr ut i större och mindre utsträckning, till exempel problem genom att hyra ut 

delar av sin bostad till andra. Hyresgästföreningen berättar också att de har erfarenhet av att även 

hyresvärdar tom ställer lägenheter för uthyrning till Airbnb, vilket går emot vad som är deras 

huvudsakliga uppgift som hyresvärd. Hyresgästföreningen anser dock att Airbnb som koncept är 

helt ok men att det behöver finnas ett godkännande från värden för att hyra ut sin bostad. Dessutom 

ska det finnas en intention att komma tillbaka till sin bostad och att huvudsakliga syftet inte får 

vara att tjäna pengar på bostaden. Hyresgästföreningen framför också att de önskar att Airbnb 

skulle vara mer reglerat, idag menar de att Airbnb inte bryr sig om gästen har ett godkännande från 

värden och att det är något som skulle behöva kollas upp först. Detta står i linje med vad Wu, et 

al. (2016) skriver om reglering och regelverk kring delningsekonomi men också risk för instabilitet 

vad gäller utbud- och efterfrågan på lägenheter och monopol på marknaden. Att hyresvärdarna 

avsätter lägenheter för egen vinning istället för bostadsmarknadens förfogande är ett exempel på 

obalans i efterfrågan av bostäder.   

Vidare framgår i intervjun med Polismyndighet att även de anser att reglering av Airbnb hade varit 

bra för att säkerställa att skatteintäkterna kan kontrolleras från dem som hyr ut. Detta står i linje 

med vad Fang, et al. (2016) skriver om att statsmakten förlorar sin del av ekonomin, eftersom 

Airbnb´s verksamhet gynnar dem som hyr ut och inte samhället. Samtidigt som intäkterna inte går 

att kontrollera då det inte finns något reglerat system för detta. Detta lyfter även författaren Martin 

(2016) upp i sin studie där han identifierat sex inramningar för delningsekonomin. Martin (2016) 

lyfter upp delningsekonomin som skapar icke-reglerade marknadsplatser där risker vad gäller 

främjande av skattefusk, svarta marknader och illojal konkurrens överförs på konsumenterna med 

anledning av Airbnb.   

Det framgår i intervjun med polismyndigheten att de har svårt att kontrollera och ingripa i händelse 

av olaglig hantering i samband med Airbnb, då det saknas bevisföring och det saknas 

kontrolluppgifter från Airbnb till skatteverket och det är då många fall som inte kan hanteras eller 

behandlas. I intervjun med polismyndigheten framgår att Airbnb kan skapa oro bland övriga 

hyresgäster i husen och det skapar i sin tur en otrygghet kring deras privata sfär. Diskussionen 

kring öppen delningsekonomi lyfter författaren Belk (2014) upp i sin studie. Belk (2014) menar 
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på att öppen delning främst syftar till familj och nära vänner och att den i sin grund är ganska 

ovanlig gentemot främlingar. Konsumenternas ”cirkel av delning” har också förflyttats till att 

delningen med främlingar som omfattas av den offentliga sfären blivit vanligare. Detta styrker 

också professor Bostman (2019) i sin TED- talk. Bostman menar på att dagens generation är 

uppvuxna i miljön att dela i större utsträckning än tidigare generationer, samt att tillgängligheten 

av delningsekonomi medför att den förnyade tron på samhället visar på att vi människor behöver 

varandra mer än tidigare. Åsikterna går härmed isär, som kanske kan handlar mer om en 

generationsfråga snarare än en trygghetsfaktor i sig. Familjebostäders åsikter och lagpraxis går helt 

emot Airbnb´ verksamhet. Familjebostäder ser Airbnb som en verksamhet som uppmuntrar deras 

hyresgäster att hyra ut sin bostad för att tjäna pengar, vilket går helt emot Familjebostäders regler 

och ramverk. De tror inte heller att Airbnbs verksamhet kommer kunna kombineras med deras 

egen verksamhet då syftet inte får vara att tjäna pengar.  

Respondent A upplever att bostadsrättsföreningen ställer sig negativ och misstänksam till 

andrahandsuthyrning, medan respondenten själv anser att misstankarna inte är befogade. 

Respondentens erfarenhet är att gästerna som hyr i andrahand är mer noggranna vad gäller 

sopsortering t.ex. än vad dem som bor i huset permanent. Respondentens huvudsakliga skäl till 

uthyrning är ekonomi. Respondenten anser att det är enkelt att förstå myndigheternas regler kring 

beskattning och respondenten anser att Airbnbs direktiv också är enkla att förstå. Respondenten 

anser att delningsekonomi är ett bidrag till hållbar tillväxt i samhället där företag med 

delningsekonomiska grundkoncept bör satsas på mer. Respondent B konstaterar att 

bostadsrättsföreningen är mycket negativ till andrahandsuthyrning via Airbnb, trots det hyr 

respondenten ut sin bostad via Airbnb. Respondenten är medveten om reglerna gentemot 

Skatteverket och anser att det är enkelt att förstå regelsystemet. Respondent B ställer sig dock både 

positivt och negativ till delningsekonomi då åsikterna gällande att dela på saker och tjäna pengar 

är positivt men att det inte får gå överstyr så det påverkar boendesituationen negativt i Stockholm. 

Respondent B anser dock att det är positivt att pengarna går till lokalbefolkningen istället för de 

stora hotellkedjorna. Både respondent A och B hyr ut sin bostad av ekonomiska orsaker och anser 

att information gällande deklarering av inkomst är enkelt att förstå. Båda respondenternas 

erfarenheter och åsikter mynnar ut i att delningsekonomikonceptet bidrar till en positiv hållbar 

tillväxt i samhället.     

Vårt resultat för enkätundersökningen visar att övervägande del av respondenterna har vetskap 

kring delningsekonomi men att majoriteten av de som har vetskap kring delningsekonomi inte är 

helt insatta i dess betydelse och innebörd. Trots att nästan hälften av våra respondenter i 

enkätundersökningen inte hört talas om begreppet delningsekonomi tidigare är de ändå väldigt 

positiva till delning av materiella tillgångar för att bidra till en effektivare resurskonsumtion i 

samhället. Av respondenterna anser majoriteten att de kan tänka sig att dela sina materiella 

tillgångar ex. hyra ut sin lägenhet till en främmande person, men det var väldigt jämt i vår 

undersökning så även en stor del skulle inte kunna tänka sig att dela sina tillgångar med andra. 

Respondenternas åsikter är relativt positiva kring delningsekonomins påverkan på konsumtionen 
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i samhället, att själva konceptet och företag med grund i delningsekonomi ska få utökas en del men 

inte för mycket. En stor del tyckte även att det inte borde få någon större inverkan alls utan att det 

var bra som det är i nuläget.   

Enligt enkätundersökningen som gjort av Fastighetsägarna i Stockholm var en stor del av 

respondenterna positiva till Airbnbs verksamhet och deras uppfattning hade till största del skapats 

via vänner och bekanta som varit nöjda med Airbnb och även en stor del av respondenternas 

uppfattning hade skapats efter egna erfarenheter.   

Vidare visar Fastighetsägarnas undersökning att stor del av Stockholms bostadsrättsföreningars 

ställer sig negativa till andrahandsuthyrning av bostad, ex via Airbnb, där trygghet och kostnad är 

huvudsakliga anledningarna mer än ett missnöje till själva uthyrningskonceptet. Även här påvisas 

det att kunskapen kring lagar och regler inte är tillräcklig och detta går hand i hand med den 

negativa inställningen till konceptet. I nuläget bestämmer bostadsrättsföreningarna angående 

uthyrning och behöver inte bevilja andrahandsuthyrning men detta skapar även ett mörkertal kring 

uthyrningens spridning.  

  

5.1 Vilka konsekvenser medför delningsekonomi och Airbnb till samhället?  

Delningsekonomin och Airbnb har fått stor spridning. Denna undersökning visar att de som använt 

sig av Airbnb har överlag positiva erfarenheter. Undersökningen visar även att detta fenomen 

medför en del negativa aspekter. Problem med sin bostadsrättsförening, skattekomplikationer samt 

skada på lägenheten är baksidan på det annars positivt framställda fenomenet.  

Statens offentliga utredning (Rosencrantz:2017) indikerar att det finns en stor osäkerhet och 

okunskap om de befintliga reglerna kring ansvarsförhållanden och förutsättningar och att 

professionella företag föredras. För att minska osäkerheten kring att använda kommersiella 

delningsekonomiska aktörer, finns behovet att få ut mer information kring konceptet och tydligt 

informera kring de skattekonsekvenser som kan uppstå. Undersökningen påvisar även att Airbnb 

bör förtydliga vad som gäller och anpassa sina användarvillkor, så allmänheten får insikt i helheten. 

Utredningen visar ändå att majoriteten av användare som deltagit i delningsekonomiska koncept 

har haft positiv erfarenhet. Skatteverket har själv gjort en utredning och utformat en strategi för att 

minska skatte fel. De anser också att åtgärder behöver göras för att öka informationen kring 

beskattning och likvärdig kontroll för samtliga aktörer inom delningsekonomi. Skatteverket har 

fått fall där det har handlat om att reglerna är för krångliga men att det i många fall har handlat om 

rent fusk av skattesystemet. Fang, et al. (2016) framför att det finns en risk om statsmakten förlorar 

kontrollen över delningsekonomi, vilket kommer vara till nackdel och skapa negativ påverkan för 

samhället. Detta som framgår ur skatteverkets analys tyder på just detta. Det finns luckor som 

antingen är oklara eller kan fuskas igenom av befolkningen.   
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På regeringsnivå diskuteras “delningsekonomifrågan”, de olika representerade partierna har olika 

förslag på lösning gällande lagstiftning och reglering gällande skatteplikt och transparens av 

kontrolluppgifter mellan Airbnb och skatteverket rörande uthyrarnas intäkter. Ännu har inga 

riksdagsbeslut tagits som visar på ett mer användarvänligt användande av 

delningsekonomikonceptet vilket gör att delningsekonomisystemet ännu har gap som kan 

användas på ett “high chaparall”- liknande sätt.   

Regeringens undersökning konstaterar att Airbnbs användarvillkor är mycket komplexa och svåra 

att ta ställning till, då de omfattar ett trettiotal sidor skrivna på engelska (Rosencrantz:2017:89). 

Som ovan nämnt lyfter Martin (2016) upp detta i sin studie, vad gäller risker som förflyttas till 

konsumenterna. Airbnbs användarvillkor kan vara ett exempel på det som Regeringen framhäver. 

Dock kan diskussionen även föras över på Skatteverket då reglerna även där kan uppfattas som 

krångliga eller otydliga gällande skattereglering. EU-kommissionen å andra sidan menar på att 

Airbnb ska följa upp sin verksamhet för att följa EU:s konsumentlagstiftning kring transparens 

gällande presentation av priser.   

Sammanfattningsvis ligger erfarenheterna och åsikterna kring delningsekonomi, från de centrala 

samhällsaktörerna, på en vågskål mellan att vara till nytta för samhället å ena sidan och att vara 

lagöverskridande och bidrar till brottslighet i samhället å andra sidan.   
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS   

Vi ser delningsekonomi som en utvecklingsfas under utveckling i och som en del av befolkningens 

utveckling i samband med den teknologiska tillgängligheten och möjligheten för befolkningen att 

vara mer självständiga än bundna till de historiska föreställningarna om hur vi ser på arbete, hem 

och fritid. Vi tror dock att det kommer att ta tid att skapa balansen mellan nytta och nöje i 

delningsekonomin så den blir harmoniserad med lag och rätt i Stockholm. Vår studie visar inte 

heller på att Airbnb utgör något större hot på det befintliga systemet i Stockholm mer än att det är 

hanterbart i och med att gapen och kunskapen om delningsekonomins påverkan för 

samhällsaktörerna och befolkningen är någorlunda identifierad. Vår kartläggning visar också på 

att det pågår en förändring i samhällsbeteendet genom delningsekonomin som i bästa fall kan bli 

en kreativ utveckling för befolkningen som vill vara en del av delningsekonomins framfart. Det 

som vi kommit fram till genom denna studie är enigt med tidigare forskningsresultat i ämnet.   

Genomgående i hela studien framgår att samhällsaktörerna och befolkningen har både positiva och 

negativa erfarenheter och åsikter kring delningsekonomi och Airbnb- konceptet. De centrala 

samhällsaktörerna tenderar till att ställa sig mer skeptiska till Airbnb med anledning av att det kan 

förekomma viss brottslighet och oroligheter i samband med andrahandsuthyrning. 

Samhällsaktörerna besitter yrkesroller i samhällets befintliga system som möjligen begränsar dem 

till att se helhet gällande delningsekonomins påverkan på befolkningen då de ser ut sitt perspektiv, 

å andra sidan finns paradoxen genom befolkningens perspektiv som ser möjligheten att vara 

mikroentreprenörer med ekonomisk vinning var det befintliga systemet inte har som sitt syfte.   

De sammanlagda erfarenheterna och åsikterna handlar mest om ekonomi, lag och rätt samt 

skattesystem. Diskussionen går inte längre än till att det handlar om erfarenheter och åsikter så 

som rätt och fel. Det befintliga systemet är uppbyggt på lagar och regler som är till för 

befolkningen, som i Sverige är en demokrati vars representanter röstats fram genom befolkningen 

själva. Det verkar som att delningsekonomin utmanar det befintliga systemet och får samtliga 

intressenter att klia sig i huvudet och resultaten bli därefter.   

Diskussionen hos samtliga intressenter leder till olika förslag på lösning som ska passa bättre för 

behov och trygghet. Någon form av kontrolluppgiftshantering mellan intjänad inkomst och 

Skatteverket verkar vara i fatet för de flesta samhällsaktörernas lösning på delningsekonomins gap.   

I nuläget tenderar inte Airbnb fenomenet i Stockholm ha större inverkan än på de personer som 

bryter mot befintliga lagar och regler. Vi ser detta som en konsekvens av de lagar och regler som 

finns idag parallellt med det utbud Airbnb erbjuder. Alltid kommer några individer lockas att tänja 

på gränserna för vad som är accepterat och lagligt samt vad som inte är det. För Stockholm som 

stad tenderar inte Airbnb påverka varken befolkningen eller samhällsaktörerna något avsevärt 

mycket att det skulle rubba varken det socioekonomiska systemet eller bostadsmarknaden i 

Stockholm.   
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6.1 Utvärdering av eget arbete   

Studien har väckt vårt intresse för delningsekonomi mer och mer under studiens utformning. Vi 

har flera gånger behövt tänka om kring insamlingen av det empiriska materialet då insamlingen 

inte varit helt given. Uthyrare genom Airbnb har varit den svåraste gruppen att samla material ifrån 

med anledning att de varit svårast att nå. Den nya lagen om GDPR har också försvårat våra 

möjligheter att nå uthyrare, trots att den finns presenterad på Airbnb plattformen. Detta har gjort 

att vår studie har fått mer tyngd i de centrala samhällsaktörernas erfarenheter och åsikter. 

Insamlingsmaterialet från vår enkätundersökning har inte fått den spridning som vi önskat och vi 

anser att 100 respondenter är vid det minsta laget för att anse vi fått en tillräcklig mättnad som vi 

kan förlita oss på vad gäller en överskådlig uppfattning av befolkningens erfarenheter och åsikter 

i centrala Stockholm. Vi ser vår studie som en övergripande kartläggning av erfarenheter och 

åsikter kring delningsekonomi och Airbnb med inslag av djupdykningar från de centrala 

samhällsaktörernas medverkan och bidra genom de intervjuer vi gjort. Samtidigt som de två 

intervjuer vi gjort med uthyrare har stärkt den insamlade empirin vi har genom det resultat det gav, 

vilket i sig är intressant ur ett studiesyfte.   

Vi anser också att genom att vi valt att göra en kartläggande studie också är anledningen till att vi 

inte borrat oss ner i en specifik intressent utan försökt att nå så många relevanta intressenter som 

möjligt som är kopplade till Airbnb och fånga upp deras sammantagna erfarenheter och åsikter 

som ger oss en helhetsbild över Airbnb s påverkan på samhällsintressenterna och befolkningen i 

Stockholm.   

6.2 Förslag till vidare forskning   

Studien indikerar på att användningen av Airbnbs plattform har sin grund i ekonomisk vinning för 

privatpersoner, vilket leder till en nyfikenhet vad det är som gör att privatpersoner överväger att 

lämna ut sitt privata hem till främlingar och ibland även överväga att göra detta genom att bryta 

mot befintlig lagstiftning kring uthyrning. Det hade varit intressant att t.ex. vidareutveckla vår 

studie och titta på vilka faktorer som påverkar befolkningens vilja att använda sig av 

delningsekonomi genom uthyrning av sitt hem som suddar ut linjen mellan hem och arbete. Kan 

det vara så att det är ett pågående systemskifte i hur vi människor lever, arbetar och bor, eller något 

annat som får privatpersoner att tänka i banorna Mikroentreprenörskap mer än tidigare eller kanske 

den teknologiska inverkan av att tillgänglighet mellan individer medför till en större tillit mellan 

individer emellan än vad som tidigare varit möjligt.   
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BILAGOR 

 Bilaga 1. Intervjumall - Samhällsaktörer   

1. Vad är Hyresgästföreningens/Familjebostäder erfarenheter och åsikter av konceptet 

delningsekonomi?  

2. Tillåter ni tredjeparts/andrahandsuthyrning?  

3. Har ni i Hyresgästföreningen/Familjebostäder delade meningar gällande tredjeparts/ 

andrahandsuthyrning, hur har den diskussionen i så fall gått?   

4. Vad har ni för regler gällande korttidsuthyrning till en tredje part/andra hand?  

5. Hur många gäster hyr ut sin bostad till tredje part/andra hand per år?  

6. Vilka problem kan dyka upp i samband med att era gäster hyr ut bostaden till en tredje part/andra 

hand?  

7a. Nämn några orsaker till att ni nekar era gäster att hyra ut till en tredje part/andra hand?   

7b. Fallet med hyresnämnden som vräker hyresgästen (Hyresgästföreningen) 8a. 

Finns det några positiva inslag med att era gäster hyr ut sin bostad?  

8b. Och negativa?  

9. Har Hyresgästföreningen/Familjebostäder fått förfrågningar om att få hyra ut under en kortare 

tid via t.ex. Airbnb från era gäster?  

10. Vad är er övergripande inställning till detta koncept, Airbnb?  

11. Vad kan förbättras för att uthyrning via Airbnb ska vara mer i enlighet med er verksamhet?   
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Bilaga 2. Intervjumall - Befolkning   

Om uthyrningen   

Vilket område i Stockholm bor du i?  

Vad har du för boendeform av den bostad du hyr ut?  

Hur upplever du att din bostadsrättsförening/hyresvärd ställer sig till att du hyr ut din bostad?  

Upplever du att något varit problematiskt kring uthyrningen av din bostad?  

Skulle du säga att du känner dig medveten och trygg med de lagar och regler som finns kring 

uthyrning av din bostad? Både från bostadsrättsföreningen/hyresrättsföreningen och myndigheter?  

Vad är den största anledningen till att du hyr ut ditt bostad?  

Ungefär hur många dagar per år skulle du säga att du hyr ut din bostad?  

Anser du att det är enkelt att förstå hur myndigheter vill att du hanterar dina inkomstuppgifter kring 

uthyrningen korrekt?  

Delningsekonomi  

Har du en generell åsikt av delningsekonomi?  

Skulle du säga att andrahandsuthyrning av bostad är en lösning till en sundare resurskonsumtion i 

samhället?[  

Airbnb  

Av egen erfarenhet, hur upplever du att folks inställning till Airbnb är?  

Anser du att det är lätt att hitta direktiv kring uthyrning via Airbnb?  

Tror du att Airbnb och liknanden koncept kan vara ett hot mot hotellen i Stockholm? Anser 

du generellt sätt att Airbnb bidrar till en social hållbar tillväxt i samhället?   
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Bilaga 3. Enkätundersökning befolkningen   

https://sunet.artologik.net/sh/Survey/3500   

  

https://sunet.artologik.net/sh/Survey/3500
https://sunet.artologik.net/sh/Survey/3500
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