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Sammanfattning 

Delningsekonomi är ett fenomen som vuxit och tagit allt större plats inom turismindustrin 

genom exempelvis företag som Airbnb. Denna nya ekonomi opererar utanför den traditionella 

marknaden och kan därför inte anses bidra till samhället på samma sätt som företag inom den 

traditionella marknaden gör, samtidigt som företag som exempelvis Airbnb konkurrerar med 

bland annat vandrarhem, campingar och en del hotell. Det innebär att det gör det svårt för 

företag och organisationer inom turismindustrin att veta hur de ska förhålla sig till fenomenet 

och se till vilka effekter som det lämnat efter sig. Studien har därför fokuserat på att belysa 

Airbnb inom en destination och se vilken funktion det har för Karlstads turismutveckling. Detta 

realiserades genom att kasta ljus på Airbnbs värdar för att förstå vilken syn de hade på Airbnb, 

deras gäster samt destinationen Karlstad och på så sätt förstå vilken roll de hade inom 

destinationen. I relation till värdarna placerade vi även Karlstads turismorganisationer i fokus för 

att se vilken kunskap och attityd som fanns om delningsekonomi, digitalisering och Airbnb. De 

teman som vi valt att framhäva och som också genomsyrar hela arbetet är (I) Delningsekonomi, 

(II) Destinationsutveckling samt (III) Airbnb och värdarna. Dessa teman är återkommande från 

bakgrund till slutsats för att utifrån olika perspektiv belysa dessa fenomen i relation till studien. 

Studiens tillvägagångssätt baserades därför på intervjuer med representanter från Visit Värmland, 

turismverksamheten i Karlstad kommun och fem Airbnbvärdar i Karlstad. För att belysa 

relationen mellan dessa aktörer användes en socialkonstruktivistisk positionering som 

utgångspunkt. Genom denna positionering möjliggjordes nya kunskaper om aktörernas 

förhållande och potentiella utbyten som kan antas vara fördelaktiga utifrån ett 

samhällsperspektiv.  

 

Nyckelord: Airbnb, delningsekonomi, destinationsutveckling, digitalisering, marknadsföring, 

mobilitet, samhälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

The sharing economy is a phenomenon that has grown and increased in the tourism industry, for 

example by companies like Airbnb. This new economy operates outside the traditional market 

and can therefore not be considered as contributing to the society in the same way that 

companies in the traditional market does. Although Airbnb are competing with hostels, 

campsites and hotels that are in the traditional market. This means that it makes it difficult for 

companies and organizations in the tourism industry to know how to relate to the phenomenon 

and to see what kinds of effects it has left behind. The study has therefore focused on 

highlighting Airbnb within a special destination and to find what kinds of functions it has for 

Karlstads tourism development. Furthermore, this was performed by highlighting Airbnb's hosts 

to understand what kind of view they have on Airbnb, their guests, Karlstad and thus understand 

what kind of role they have towards the destination. In relation to the hosts, we placed the 

Karlstads Tourism Organizations in focus to establish what kind of knowledge and attitude that 

does exist today relating to the sharing economics, digitization and Airbnb. The themes chosen 

to be highlighted and which also permeate the entire study are (I) Sharing Economics, (II) 

Destination Development, and (III) Airbnb and the hosts. These themes are permeate from the 

background to the conclusion to illustrate these phenomenon from a different perspective in 

relation to our study. The study’s approach was therefore based on interviews with 

representatives from Visit Värmland, the tourism organization in Karlstad and five Airbnb hosts 

in Karlstad. To illustrate the relationship between these actors, a social constructivist positioning 

was used as a starting point. This positioning enabled new knowledge of the actors relationships 

and potential exchanges that could be considered beneficial from a societal perspective. 

 

Keywords: Airbnb, destination development, digitization, society, marketing, mobility, 

sharing economy  
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1. Inledning 

I följande avsnitt presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. Tillhörande inleds studien 

med en kortare bakgrund för att ge en inblick i den bakomliggande fakta och tidigare forskning i relation till 

studiens syfte. Bakgrunden presenterar Delningsekonomi och digitala tjänster, Airbnb som plattform och Tidigare 

forskning om fenomenet Airbnb.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Delningsekonomi och digitala tjänster  

De senaste decennierna har samhället blivit allt mer digitaliserat. Detta har vidare utvecklat 

turismindustrin, både hur kunden konsumerar och hur destinationer marknadsförs. 

Fortsättningsvis har detta skapat nya egenproducerade produkter och tjänster inom 

turismindustrin som lett till att konsumenterna också blivit producenter. Till följd av detta har 

delningsekonomi vuxit fram som ett nytt ekonomiskt fenomen (Urry & Larsen, 2011, John, 

2013). Delningsekonomin som fenomen är svårdefinierat eftersom det finns så många olika typer 

av aktiviteter begreppet omfattar. Många människor associerar exempelvis delningsekonomin 

med mer etablerade företag så som Ûber eller plattformen Airbnb, men aktiviteterna kan omfatta 

och definiera mycket mer än endast dessa företag. Schor, (2016) beskriver att delningsekonomin 

kan delas upp inom fyra breda kategorier: återcirkulering av produkter och tjänster, ökat 

nyttjande av produkter och tjänster, utbyte av tjänster och delning av produkter och tjänster 

(Schor, 2016). 

 

Delningsekonomin växte fram genom människors användande av digitala plattformar där ett 

utbyte av tjänster mellan privatpersoner har möjliggjorts utan en tredjehandspart där fokus hos 

användarna ligger på utbytet av tjänster snarare (Fang, et.al. 2015, & John, 2013). Christofer 

Laurell och Christian Sandström (2017) beskriver fenomenent som en kapitalistisk plattform där 

vinstrivna företag har skapat två olika typer av marknader där de tjänar pengar på relationen 

mellan köpare och säljare. Deltagarna inom delningsekonomin är däremot inte endast vinstdrivna 

utan motiveras att använda fenomenet för att bidra till ett hållbart sätt att leva eller för att hjälpa 

andra (Laurell & Sandström, 2017). Delningsekonomin eller “den nya ekonomin” har enligt 

Jamilla Jefferson Jones (2014) olika strukturer inom organisationer och verksamheter, men vad 

som binder dem samman handlar om ett generellt gemensamt ägandeskap, det vill säga att 

användarna bygger produkten, att den är lokalproducerad eller att den befattar samarbeten och 
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delningsbara tjänster (Jefferson Jones, 2014). I dagens samhälle är delningsekonomin ett växande 

fenomen som enligt media kan skrämma många makthavare och beslutsfattare. Anledningen 

härrör i att makthavare har mindre möjligheter att reglera och påverka delningsekonomin, som 

de kan göra med den marknadsstyrda ekonomin (Hong & Lee, 2018). 

 

Ett företag som vuxit inom delningsekonomin är Airbnb, en person-till personplattform som 

idag innefattar flera tusen användare i deras community1. Inom detta community finns det värdar 

som agerar som privata entreprenörer genom att hyra ut sina bostäder och marknadsföra 

boendet på plattformens webbsida (Guttentag, 2015). Det som delningsekonomin bygger på och 

vad som får fenomenet att växa är främst tilliten mellan köpare och säljare. Detta synliggörs 

genom Airbnb då relationen och tilliten mellan värd och gäst är central för deras användare som 

medproducenter och konsumenter. Inom Airbnb agerar värden som en entreprenör och som en 

marknadsförare inom sociala medier vilket ger dem en unik plats inom turismen (Gibbs, 

Guttentag, Gretzel, Morton & Goodwill, 2017).  

1.1.2 Airbnb som plattform  

År 2016 hade Airbnb 150 miljoner medlemmar i 192 länder och 34 000 städer. Anmärkningsvärt 

är att plattformen har utvecklats från att endast erbjuda boenden till att idag även marknadsföra 

upplevelser eller tips på populära restauranger (Airbnb, 2018). Airbnb kan enligt Daniel 

Guttentag (2013) beskrivas som en “disruptive innovation”. Detta tack vare deras innovativa 

internetbaserade företagsmodell och det unika sättet att nå ut till turister. En “disruptive 

innovation” är en innovation som skapar nya marknader och värdenätverk. Dessa marknader 

omskakar ofta de etablerade marknaderna och därför kallas innovationen för “disruptive” 

(Christensen & Raynor, 2003). Airbnb som community kan beskrivas som ett rum för delning 

mellan privatpersoner och som på det sättet blir en del av processen inom produktionen av 

tjänster (Urry & Larsen, 2011, John, 2013). Denna disruptiva innovation kan relateras till Airbnbs 

värdar som är innovativa medproducenter som från person- till person erbjuder tjänster och 

upplevelser. 

 

Det intressanta med Airbnb som även Guttentag (2013) framhäver är hur komplexa 

plattformens effekter är. Dels kan det tolkas att plattformen har negativ påverkan på en 

destination eftersom uthyrning av privata bostäder är i vissa städer oetiskt och till viss del olaglig 

eftersom lokalbefolkningen kan påverkas av förhöjda bostadspriser. Samtidigt kan en destination 

                                                
1 En typ av nätförening, en modern form av socialt nätverk. 
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dra nytta av de effekter som plattformen utgör med exempelvis ökad besöksnäring. Idag vill allt 

fler destinationer etablera sig på den globala marknaden och satsar därför på att locka besökare 

genom att anpassa platser och dess erbjudanden gentemot de trender som flödar i västvärlden 

(Sharpley & Telfer, 2014).  

 

Idag finns det mångfaldig forskning kring Airbnb som flertalet gånger koncentrerar ändamålet 

med varför turister väljer att bo via Airbnb istället för hotell. Guttentag (2015) poängterar dock 

att det finns mängder av forskningsfrågor inom området som vidare forskning kan fördjupa sig i, 

exempelvis nämns implikationer inom en destination, ett boende eller de boendes attityder. 

Vidare lyfter Guttentag (2015) även forskningsfrågor om hur plattformen påverkar en 

destinations socioekonomiska effekter eller hur Airbnb påverkar värdarnas attityder gentemot 

turismsektorn. Eftersom dessa frågor fortfarande är relevanta att studera har denna studie 

fokuserats på vilka funktioner Airbnb har gentemot en destination. Studien avgränsas att studera 

destination Karlstad för att tydligare specificera sambanden mellan Airbnb och en destination. 

Att destination Karlstad lyfts som intressant utifrån studiens syfte kan relateras med den mediala 

uppmärksamhet som Karlstad fått i relation till plattformen. Enligt Expressen listade Airbnb 

2017 Karlstad som plats nummer tre av städer med högst genomsnittliga betyg bland boenden 

och tidningen Metro lyfte år 2017 Karlstad som Airbnbs fjärde mest besökta stad i Sverige 

(Expressen, 2017, Metro, 2017). 

1.2 Problemformulering 

Delningsekonomi kan anföras ha en väsentlig roll för dagens turism och hur människor reser 

samt kommer att fortsätta att resa. Nya produkter och tjänster inom delningsekonomin faller 

bortom ramen av traditionella erbjudanden (Jefferson Jones, 2014). I överensstämmelse med 

Guttentag (2015) kan detta fenomen beskrivas som en disruptive innovation då produkter och 

tjänster skapas som ett alternativ till de traditionella erbjudandena. Till en början har en disruptiv 

innovation en mindre slutmarkand eller en egen marknad men växer ofta och tränger in på den 

traditionella marknaden. Guttentag (2015) beskriver Airbnb som ett exempel på en disruptiv 

innovation. Airbnbs framgångar i kombination med företagets lönsamhet inom 

delningsekonomin har enligt Michael Cusumano (2015) lett till hårdare konkurrens gentemot 

väletablerade företag bland kommersiella boenden inom turismnäringen i flera städer runt om i 

världen. Exempelvis har flera städer som bland annat Berlin, New York och Paris valt att införa 

skatter och regleringar gentemot Airbnbs värdar i syfte att behålla en balanserad marknad och 

ekonomi (Zaw Thiha Tun, 2015). Då Airbnb kan ses som en konkurrent till den traditionella 

https://www.investopedia.com/contributors/53759/


 

4 

 

boendemarknaden är det intressant att titta på plattformens andra effekter för turismnäringen. 

Guttentag (2013) beskriver bland annat att en destination kan dra nytta av effekter från 

plattformar som Airbnb eftersom både digitaliseringen och delningsekonomin ständigt växer och 

påverkar dagens västerländska samhälle. Exempelvis bidrog Airbnb med 15 591 gästnätter till 

destinationen Karlstad år 2017 (Turismverksamheten, Karlstad kommun, 2018). Detta fann vi 

intressant med tanke på att Karlstads invånarantal är lägre i jämförelse med större städer där 

Airbnb är mer etablerat. En stad som exempelvis Stockholm eller Göteborg har möjligen inte 

samma behov av utbyten med plattformen för att öka sin besöksnäring.  

 

Trots att delningsekonomin är en växande trend inom turismnäringen är det få studier som ser 

till detta och vilka effekter den medför för att stärka destinationen och dess turismnäring inom 

den globala marknaden (Guttentag, 2013). Därmed fokuserar studien på ett producentperspektiv 

med utgångspunkt i en socialkonstruktivistisk positionering och belyser därför attityder och 

inställningar hos Airbnbs värdar samt en destination för att undersöka om värdarna kan förstås 

som medskapare till en destination. Det har med föreliggande resonemang framkommit att det 

finns en kunskapslucka vad det gäller delningsekonomi vilket kan tolkas som en utmaning inom 

turistbranschen i och med fenomenet växer och influerar samhället i stort (Guttentag, 2015).  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa på vilket sätt plattformen Airbnb, som en del av 

delningsekonomin, har en funktion i en destinations utveckling med utgångspunkt i destination 

Karlstad. 

 

Vi har därför valt att fokusera på följande frågeställningar: 

 

• Vilken roll har och kommer delningsekonomin, utifrån Airbnb, att spela för en 

destinations turismutveckling? 

• På vilket sätt är Airbnb en del av en destinations turismutveckling? 

• Vilka typer av utbyten kan potentiellt utvecklas mellan Airbnbs värdar och en 

destination? 
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1.4 Avgränsningar  

Studien belyser delningsekonomi utifrån plattformen Airbnb då det tydligt kan förstås att Airbnb 

som företag är en del av den globala turismindustrin och den globala delningsekonomin. Airbnb 

är även ett företag som kan tydas vara under en ständigt expanderande process, vilket ökar 

intresset att belysa just Airbnb som plattform och att utifrån ett producentperspektiv undersöka 

plattformens del av turismnäringen (Guttentag, 2015). Därför belyses Airbnbs värdar som 

medskapare och representanter på plats av en destination. Varför vi valde att undersöka 

plattformen Airbnbs istället för andra användarstyrda företag som exempelvis HomeAway eller 

CouchSurfing grundas i Airbnbs snabba tillväxt samt att de ständigt utvecklas och erbjuder allt 

nyare och förbättrade tjänster (Guttentag, 2013) Från att företaget endast var en plattform där 

människor kunde hyra boende har det idag blivit ett samfund eller “community” som erbjuder 

boenden, upplevelser och betygsättning på aktiviteter runt om i hela världen.  

 

Destination Karlstad kan även framhävas som intressant för studieområdet eftersom Karlstad är 

en mellanstor stad i Sverige som arbetar aktivt med att öka dess turismnäring. Studien kan därför 

appliceras till andra destinationer i samma storlek vilket är intressant då de flesta studier om 

Airbnb fokuserar på större städer som avgränsningsområde.  
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2. Metod 

Följande avsnitt presenterar studiens angreppssätt och metodval för att skapa överblick i hur vi som skribenter 

gått tillväga och tagit oss an forskningsproblemet. Metodkapitlet inleds med en förklaring över studiens 

angreppssätt som dels beskriver den vetenskapliga utgångspunkten. Vidare beskrivs studiens metodval, 

tillvägagångssätt och metodkritik.  

2.1 Studiens angreppssätt 

2.1.1 Socialkonstruktivistisk vetenskapsteori 

Studien är skriven utifrån en idealistisk utgångspunkt som framhävde de kulturer och relationer 

som förekom hos vardera aktör och som potentiellt kunde binda dem samman. Därför har vi 

studerat Airbnb som ett socialt konstruerat fenomen men framför allt belyst Airbnbs värdar som 

bidragande till sociala konstruktionen av Karlstad som plats. En destination som exempelvis 

Karlstad kan ses som en fysisk plats men den är också socialt konstruerad då den innehar 

relationer och attityder som kan tolkas betydande för destinationens utveckling och som därmed 

enligt oss, relevant att studera utifrån socialkonstrukivsmen. Inom socialkonstruktivismen står 

den sociala aktiviteten i centrum som vidare anses formas av språket som sker i relation till 

andra. Människan framställs som ett subjekt som i relation till andra människor formar sig själv 

och gruppen de ingår i (Ingemann, 2016). Idealistiska positioneringar grundas enligt Jan Holm 

Ingemann (2016) i en ontologi att samhällsfenomen alltid är socialt konstruerade och även i en 

studie där världen är beroende av observatören. Jenny Phillimore och Lisa Goodson (2004) lyfter 

det turistiska rummet som socialt konstruerat istället för fysiskt. De menar att meningen relaterat 

till rummet sker inom en process över tid och därmed kan inte en hypotes eller ett antagande 

inom turismen objektifieras och generaliseras utan måste ses som subjektivt utifrån individers 

olika upplevelser. Att studera turistiska fenomen utifrån en bredare sociologisk kontext är en ett 

sätt att se på sanningen men att blicka på individens roll inom aktiva konstruktioner och 

rekonstruktioner av verkligheten samt deras interaktioner med andra kan medföra djupare 

förståelse och innebörd över ett fenomen (Phillimore & Goodson, 2004).  

 

I relation till studien har det varit väsentligt att belysa rådande attityder och kunskaper hos 

Airbnbs värdar och turismorganisationer inom Karlstad för att framhäva vilken förståelse som 

finns och tros vara fördelaktig inom bland annat destinationsutveckling. Eftersom värdarna är 

olika individer och inom vår studie endast fem stycken, finns det därför inget utrymme för 

generalisering eller antagande. Vi har snarare fokuserat på att förstå varför relationen mellan 

värd, gäst och destination ser ut som den gör och hur den potentiellt tros vara föränderlig. 
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Centralt för våran ontologi är i enlighet med Ingemann (2016) två relevanta utgångspunkter som 

benämns som emergens och kontingens. Emergens beskriver socialkonstruktivismens 

epistemologi och syftar till att människans samspel och sammanhang är viktig för förståelse för 

specifika utvecklingsprocesser. Vidare syftar kontingens till förståelsen för att 

utvecklingsprocesser är föränderliga och även beroende av dess historia samt plats (Ingemann, 

2016). Emergens utifrån vår studie handlar om att studera respondenternas relation och 

sammanhang till varandra, till gästen och till Airbnb, för att i förhållande till kontingensen, se om 

relationerna och förståelsen är förändringsbar.   

2.1.2 Abduktiv ansats 

För att analysera datan användes en abduktiv ansats då både den tidigare forskningen och 

insamlade datan ansågs ha betydelse för de slutsatser som skulle fattas. En abduktiv ansats kan 

beskrivas som en metod där ett fall tolkas utifrån ett övergripande mönster och stärks genom 

iakttagelser. Det vill säga att den empiriska datan samt den tidigare teorin har betydelse för de 

slutsatser som fattas och även för den förståelse som skapas gentemot det insamlade materialet 

(Alvesson & Sköldberg, 2017). Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2017) beskriver exempelvis 

ansatsen som ett ”innovativt grepp för teoridriven innovativ empirisk forskning” (Alvesson & 

Sköldberg, 2017, s. 13). De beskriver även hur det empiriska tillämpningsområdet utvecklas 

succesivt under processens gång samt att den bakomliggande teorin samtidigt därför också 

utvecklas och justeras under tiden.  

 

För att inleda processen av att samla in data började vi med att hitta relevant forskning för att få 

en bredare förståelse för ämnet i sig och sökte därför forskning rörande delningsekonomi, 

destinationsutveckling och fenomenet Airbnb. Fortsättningsvis samlade vi in empirisk data som 

fördjupade våra kunskaper och förståelser inom ämnet. Viktigt var att den tidigare forskningen 

inte skulle härleda oss med förutfattade meningar genom vår empiriska datainsamling utan 

snarare fungera som en ingång gentemot en successivt växande förståelsen för ämnet som via 

den empiriska datan kunde växa sig ännu bredare (Reichertz, 2007). 
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2.2 Metodval 

2.2.1 Kvalitativ metod 

Vår studie handlar om att framhäva och belysa relationen mellan olika aktörer utifrån en 

idealistisk utgångspunkt där en kvalitativ metod i relation till studiens syfte tolkades vara 

fördelaktigt. Den kvalitativa metoden ansågs därför som lämplig för studien eftersom den är 

effektiv för att samla in data kring aktiviteter, beteenden eller händelser som därmed kan söka 

förståelse för olika aktioner, processer och problem utifrån en social kontext (Phillimore & 

Goodson, 2004). Med kvalitativ data syftas till en större mängd data som samlats in från ett 

mindre antal forskningsobjekt där forskaren försöker förstå de ord som förmedlades. Inom 

turismstudier försöker forskaren exempelvis förstå turistens beteenden, attityder eller 

sammanhang (Veal, 2018).  

 

För att samla in primärdata genom en kvalitativ metod användes intervjuer (Kvale & Brinkmann, 

2014). Primärdata är enligt Robin Flowerdew och David Martin (2005) den egeninsamlade datan 

som den empiriska utgångspunkten bygger på. Eftersom denna studie undersöker Airbnb som 

en del av delningsekonomin och dess funktion för en destination valde vi att göra 

semistrukturerade intervjuer eftersom vi hade flera centrala teman som vi ville framhäva i våran 

intervjuguide och i våra frågor. En semistrukturerad intervju kan vara uppbyggd utifrån en 

intervjuguide innehållande teman som beskriver flera turordnade frågor, vidare ställs dessa frågor 

sedan till vardera respondenten. Inom en semistrukturerad intervju är det även möjligt för 

intervjuaren att ställa följdfrågor eller be om förtydliganden om det är nödvändigt (Smith, 2010). 

Studiens intervjuer hölls med respondenter från Visit Värmland, turismverksamheten i Karlstad 

och fem värdar från Airbnb. Vi upplevde att relevansen mellan hur Airbnbs värdar förhåller sig 

till destinationen var värt att belysa eftersom hemsidan lyfter fram betygssystem och 

kommentarer kring upplevelsen av boendet. Dessa metoder har valts i syfte att undersöka vilken 

rådande kunskap som finns om Airbnb hos betydelsefulla turismorganisationer och 

verksamheter i Karlstad och till vilket sätt Airbnbs värdar i Karlstad ser på sin roll som 

medproducenter och dess effekter till turismnäringen.  
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2.2.2 Kvalitativa Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer avhandlar att förstå respondentens synvinkel på det ämne som diskuteras i 

relation till dennes levda värld (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver exempelvis kvalitativa intervjuer i likhet med ett vardagligt samtal men med ett specifikt 

angreppssätt och en specifik frågeteknik, i detta fall semistrukturerade intervjuer. De kvalitativa 

intervjuerna ska producera kunskap som inte ger en absolut sanning utan snarare bildar en 

tänkbar faktor gentemot social förändring. Med fokus på konstruktivistiska kvalitativa intervjuer 

fokuseras hur: et i intervjun då analys av vad som sägs under intervjutillfället står i centrum 

snarare än exakta minnen. Intervjun ses som en social praktik då den i konstruktivistisk mening 

är konstruerad utifrån en verklighet mellan intervjuaren och respondenten (Kvale & Brinkmann, 

2014).  

 

Studiens primärdata baserades på semistrukturerade intervjuer, dessa intervjuer var två olika 

typer av samtalsintervjuer, dels ansikte mot ansikte intervjuer och dels telefonintervjuer. Den 

främsta skillnaden mellan dessa typer av semistrukturerade samtalsintervjuer är i enlighet med 

Annie Irvine, Paul Drew och Roy Sainsbury (2013) det fysiska bemötandet, vilket vidare kan 

påverka intervjun på flera olika plan som är relevanta för oss som intervjuare att förhålla sig 

medvetna till. Exempelvis beskriver Irvine m. fl. (2013) hur telefonintervjuer saknar den sociala 

interaktionen som vanligtvis sker innan och efter en ansikte mot ansikte intervju, vilket kan 

medföra en mer affärsmässig stämning med större fokus på uppgiften. Dessa typer av intervjuer 

har även en större risk att bli kortare än en ansikte mot ansikte intervju och kan därför också bli 

mindre detaljerade. Detta kan bero på att ansikte mot ansikte intervjuer har en större möjlighet 

för social interaktion och att intervjuaren har större möjlighet att erbjuda kompletteringar eller 

formuleringar till respondenten under intervjun (Irvine m. fl, 2013). 

Fortsättningsvis skapades även två olika typer av semistrukturerade intervjuguider då den ena 

anpassades gentemot de respondenter från turismorganisationerna och den andra gentemot 

Airbnbs värdar.  

 

De intervjuer som genomfördes var med dels vardera representant från Visit Värmland och 

Karlstads turismverksamhet samt med fem intervjuer med Airbnbvärdar i Karlstad. I följande 

tabeller finns relevant information kring varje respondent. Värdarnas namn är pseudonymer och 

de namn som står i tabell två är därför ej deras riktiga. Valet av att använda pseudonymer 

härstammar från Brymans (2011) teorier om etiska principer och berör samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Det kan således tolka vara svårt inom kvalitativa studier 
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med konfidentialiteten eftersom anonymiteten enkelt kan fördärvas genom att personliga 

uppgifter ofta kommer i uttryck i den empiriska datan. Att använda fingerade namn kan 

underlätta för att behålla en viss anonymitet men eliminerar inte helt möjligheten till 

identifikation (Bryman, 2011). Våra respondenter kan därför inte ses som helt anonyma men 

deras fingerade namn eller så kallade pseudonymer gör respondenterna mindre identifierbara och 

skapar ett mer neutralt uttryck i empirdelen. Nedan beskrivs varje respondent, vilka de är, deras 

koppling till Karlstad och vilken intervjumetod som utförts med dem. 

 

Tabell 1. Respondenter från Visit Värmland och Karlstads turismverksamhet. 

Namn Titel Organisation Intervjumetod 

Jonas Jacobsson VD Visit Värmland Samtalsintervju 

Marita Närtell Turismstrateg Turismverksamheten i 

Karlstad kommun 

Samtalsintervju 

 

Tabell 2. Respondenter för Airbnbs värdar. 

Namn Titel Härkomst Boende Intervjumetod 

Kevin Airbnb värd Kina, har bott i Karlstad i 

åtta år. 

Singelhushåll i lägenhet Samtalsintervju 

Lena Airbnb värd Sunne, men har bott i 

flera delar av världen och 

flyttade till Karlstad 1987. 

Lever i singelhushåll som 

förtidspensionär. Har hyrt 

ut sedan 2011 

Telefonintervju 

Maria Airbnb värd Uppvuxen i norra 

Värmland och har bott i 

Karlstad sedan 2000-talet 

Har ett singelhushåll, har 

hyrt ut sitt boende i fem 

till sex år. 

Samtalsintervju 

Adele Airbnb Värd Har bott i Värmland i 30 

år varav många i Karlstad 

och Hammarö. 

Lever i ett singelhushåll, 

har hyrt ut sitt boende i ca 

20 år men började med 

Airbnb för några år sedan.  

Telefonintervju 

Johan Airbnb värd Kommer i från Sillerud 

och har bott i Karlstad 

sedan 1992. 

Singelhushåll med en 

lägenhet och två hus. Har 

hyrt ut sedan två år 

tillbaka. 

Telefonintervju 
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2.2.3 Urval 

Intervjuer 

Valet att göra två olika typer av intervjuer härrör i den etiska synpunkten att låta respondenterna 

välja intervjumetod själva, totalt utfördes fyra ansikte mot ansikte intervjuer och tre 

telefonintervjuer. Att välja en intervjumetod som är betryggande för respondenten anmärker 

Esaiasson (2012) som en fördel för intervjuaren eftersom det skapar en mer öppen miljö utifrån 

respondentens perspektiv. Vidare finns det både fördelar och nackdelar med de två 

intervjumetoderna. I enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) kan det vara en fördel att leda 

telefonintervjuer om respondenten och intervjuaren geografiskt befinner sig långt ifrån varandra. 

Nackdelarna med telefonintervjuer är av den karaktären att intervjun inte har den kroppsliga 

vägledningen där reaktioner eller blickar kan utgöra ett direktiv för intervjuns fortsatta 

interaktion. I enlighet med socialkonstruktivismen har exempelvis relationen mellan respondent 

och intervjuare en betydelse för hur intervjun förkovras (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare kan 

de semistrukturerade samtalsintervjuerna antas ha möjliggjort ett utrymme för interaktion och 

samspel mellan oss som intervjuare och respondenterna. I en samtalsintervju finns större 

möjligheter för intervjuaren att ställa följdfrågor och därmed också skapa bredare möjligheter att 

registrera oväntade svar (Esaiasson, m. fl 2012). Intervjuerna var relevanta för vår studie för att 

kunna få en djupare förståelse i respondenternas resonemang gentemot varandras kontribution.  

 

Airbnb och värdar 

Från start var avsikten att genomföra en intervju med en representant från företaget Airbnb, men 

på grund av att vi inte fick något gensvar från dem valde vi att rikta oss mot deras värdar i 

Karlstad istället. Därför valde vi att belysa Airbnbs värdar och istället titta på deras attityder 

gentemot destinationen genom att göra intervjuer. Urvalet av respondenter hos Airbnbs värdar 

är baserade efter det betygssystem som finns på plattformens hemsida. Vi har valt att fokusera på 

superhosts vilket enligt Airbnb (2018) exemplifierar värdar som kan ge det lilla extra för sina 

gäster. Det handlar dessutom om att uppnå vissa kriterier kring hög betygsättning på boende, 

lyhördhet, aktivitet och pålitlighet. Detta mäts sedan av hos värdarnas konton på Airbnb och i 

gengäld får de bland annat prioriterad placering, profilmärke och superhost-filter (Airbnb, 2018). 

Vi ansåg att dessa värdar var extra intressanta att komma i kontakt med för att se vad de gör för 

sina gäster eftersom gästerna gett dem bra betyg och på det sättet studera relationen mellan gäst 

och värd samt hur destinationen Karlstad inkluderas. 
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Det bortfall som vi vill belysa handlar delvis om det stora antalet “vanliga värdar” även om vi 

medvetet valde att kasta ljus på superhost-värdarna. Vi hittade 111 registrerade Airbnb värdar i 

Karlstad varav 14 av dem var superhost (Airbnb, 2018). Detta kan tydas att inom det stora 

antalet “vanliga värdar” fanns troligen användbara relationer och beaktansvärda upplevelser att i 

relation till studien förhålla sig till. Av dessa 14 superhost fick vi svar från nio varav fem stycken 

av dem ställde upp på intervju. Det skapade ett bortfall på nio superhost som således hade tillfört 

intressanta aspekter till studien. Däremot ser vi inte till antalet respondenter i och med att 

studien kretsar kring kvalitativ förståelse och en socialkonstruktivistisk positionering med fokus 

och intresse utifrån varje individ.  

 

Turismverksamheten Karlstad kommun 

Anledningen bakom valet att intervjua en representant från Karlstad kommun härrör i att de 

arbetar med att utveckla Karlstad som en destination för besöksnäring. Turismverksamheten 

inom kommunen är de som arbetar övergripande med turismfrågor i Karlstad och därför är det 

intressant för denna studie att belysa vilka attityder och värderingar kommunen har till Airbnb 

och deras värdar (Karlstad kommun, 2018).  

 

Visit Värmland 

Vi ansåg att Visit Värmland var relevant att intervjua eftersom de besitter en hög kompetens och 

räckvidd över turismföretagande i Värmland och i Karlstad. Föreningen bygger på ett nätverk i 

syfte att samordna och möjliggöra kompetensutbyten bland föreningens medlemmar men även 

att stötta medlemmarna inom nya plattformar och affärer (Visit Värmland, 2018). Därmed tros 

de ha en bra överblick över turistbranschen i Värmland men även ha kompetens kring nya 

tekniker och digitala tjänster som näringen tros bemöta.  

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Genomförande av intervjuer 

När vi utformade samt bearbetade intervjuerna använde vi två intervjuguider som delade in 

frågorna i olika teman och vidare skapade relevanta frågor. I enlighet med Veal (2011) bör 

semistrukturerade djupintervjuer vara uppbyggda som en checklista med relevanta teman som 

vidare framhäver förbestämda frågor kopplade till varje tema. Alla frågor behöver inte vara 

förutbestämda men ämnet kring temat ska framgå och diskuteras under intervjun. Till 

respondenterna för turismverksamheten Karlstad kommun och Visit Värmland användes tre 
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enhetliga teman emedan det eftersöktes liknande typer av frågor till dessa respondenter. Dessa 

teman är (I) Delningsekonomi, (II) Destinationsutveckling och (III) Airbnb och värdar. Vidare 

till intervjuguiden med Airbnbs värdar användes teman nämnda (I) Värden (II) Gästen och (III) 

Karlstads turism.  

 

Genom att styra intervjun mot en semistrukturerad prägel öppnades möjligheten för 

respondenterna att tolka frågorna relativt fritt, vilket i sin tur medförde mångsidiga och 

omfattande svar (Veal, 2018). I enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) genererar öppna 

frågor mer fullständiga och fördjupade svar, vilket också eftersöktes för att besvara studiens 

syfte. För att utforma och rikta intervjuformuläret till en semistrukturerad och öppen intervju 

använde vi oss av bland annat inledande frågor som öppnade upp för spontana och rika 

beskrivningar från respondenterna. Vid samtalsintervjuerna använde vi även uppföljningsfrågor 

som ifrågasatte eller bekräftade det som respondenten precis sagt. På det sättet uppmuntrades 

respondenten att fortsätta sin beskrivning eller berättelse (Kvale & Brinkmann, 2014). För att 

dokumentera intervjuerna användes inspelning samt skriftlig dokumentering av vad som sades 

samt skedde i rummet. Detta transkriberades sedan genom det som dokumenterats och genom 

avlyssning av det inspelade materialet. Intervjuerna transkriberades grundligt för att sedan delas 

in i mindre teman. 

 

För att analysera intervjuerna hämtades inspiration från Kvale och Brinkmann (2014) samt Smith 

(2010) som beskriver en metod som framhäver tematisering av de svar och det samtal som 

skedde med respondenterna. Utifrån Smiths (2010) teorier om preliminär kodning och 

metakodning identifierades först mindre teman baserade på intervjuerna som sedan placerades in 

i bredare och mer öppna teman. Dessa övergripande, öppna teman används i studiens empiridel 

som underrubriker där respondenternas svar relaterat till temat.  För att strukturera empiridelen 

valde vi att sammanställa intervjuerna med representanterna under samma underrubriker även 

om intervjuguiderna utgick från olika tematiseringar mellan turismorganisationerna och Airbnbs 

värdar. Svaren från alla respondenter analyserades och tematiseras för sig under 

preliminärkodningen men all preliminärkodning ledde vidare till gemensamma övergripande 

teman som användes som underrubriker till studiens empiridel. De teman som identifierades 

utifrån alla intervjuer var (I) Delningsekonomins betydelse, (II)Produktion och konsumtion inom 

delningsekonomin (III) Värdarnas roll i destinationsutveckling, och (III!) Destinationsutveckling genom 

digitalisering, (V) Förhållanden och utbyten samt (VI) Relationen mellan gäst och värd.  
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2.3.2 Analysmodell 

För att skapa struktur och förenkla analysen över vårt insamlade material valde vi att skapa en 

analysmodell som kan förtydliga vår analys. Analysmodellen är inspirerad av Veal (2018) som 

menar att en analysprocess kan ses som ett utvecklat konceptuellt ramverk i syfte att fånga 

studiens forskningfrågor. Utifrån en kvalitativ metod kan analysen av en studie enklare förstås 

och presenteras genom att ha identifierat olika teman. Denna studies teman är sammanhängande 

till de ämnen som belyses under intervjuerna och är således även framträdande i den tidigare 

forskningen. Veal (2018) delar upp teman i nivå (I), nivå (II) och nivå (III). Under nivå (I) 

sammanfattas studiens övergripande teman, studiens ämnen och forskningsfrågor, vidare i nivå 

(II) kategoriseras och fördjupas sedan dessa ämnen som skapar mindre underkategorier. Vidare 

är nivå (III) en underkategori av nivå (II) som konkretiserar och belyser faktorer utifrån nivå (II). 

I relation till vår studie har vi i vår analysmodell endast presenterat två nivåer och istället delat 

upp varje övergripande ämne till två underkategorier under nivå (II). Detta har vi gjort för att 

varje ämne är så pass övergripande att det innehåller flera olika sammanhängande teman och 

aspekter som vi ansåg var värt att belysa och analysera. Av samma anledning har vi därför valt att 

inte konkretisera utefter en nivå (III) eftersom vi då riskerar att tappa vissa aspekter och 

förståelser. 

 

Analysmodellen är uppdelad i totalt tre teman som baserades på studiens frågeställningar. Dessa 

tre teman beskrivs som överrubriker och är (I) Delningsekonomi, (II) Destinationsutveckling 

och (III) Airbnb och värdarna. Vidare delas dessa teman in i underrubriker där tema (I) 

analyserar betydelsen av dagens och morgondagens delningsekonomi för destinationen Karlstad. 

Därför delas den kategorin in i underkategorin Delningsekonomins betydelse. Tema (II) delas in i två 

underkategorier Värdarnas roll i destinationsutvecklingen och Destinationsutveckling genom digitalisering. 

Under dessa kategorier analyseras hur destinationer får allt mer fokus på det digitala och vilken 

roll det spelar för turisten. Detta sätts vidare i perspektiv till den tidigare forskningen kring 

destinationsutveckling och plattformen Airbnb. Tema (III) Airbnb och värden har två 

underrubriker, Förhållanden och utbyten samt Relationen mellan gäst och värd. Dessa lyfter fram teorier 

och teser kring potentiella utbyten och relationer mellan gäst, värd, Airbnb och destinationen 

Karlstad. 
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Figur 3. En beskrivning av studiens analysmodell som är uppdelad i tre huvudkategorier och sex underkategorier. 
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2.3 Metodkritik, etik och relevans  

2.3.1 Metodkritik intervjustudier 

Kritik som bör lyftas fram i relation till föreliggande studie berör bland annat för och nackdelar 

inom vald metod. Intervjuer som tillvägagångssätt kan i enlighet med Kvale och Brinkmann 

(2014) ses som komplext i och med antalet faktorer som kan påverka respondentens svar. De 

belyser bland annat vikten av att komma förberedd och ställa frågor som ringar in studiens syfte 

och mål, samtidigt som den etiska aspekten bygger på den sociala relationen intervjuaren har 

med respondenten. Det handlar om att skapa en miljö för respondenten där denne känner sig fri 

och bekväm för att besvara frågorna så genuint och öppenhjärtigt som möjligt.  

 

För att göra detta bad vi Airbnbs värdar att välja den miljö och intervjumetod som passar dem 

bäst. Detta har resulterat till att värdarnas intervjumiljö och intervjumetod har sett olika ut vilket 

kan haft betydelse för studiens resultat. Dessa personer är inte medvetet etablerade inom 

branschen och är därför möjligtvis inte vana vid intervjuer som sker inom liknande sammanhang. 

Tre respondenter valde att delta i studien genom en telefonintervju och fyra valde att delta 

genom samtalsintervjuer. Att genomföra två olika typer av intervjuer resulterade till ett likartat 

resultat. Utifrån transkriberingen märktes ingen skillnad mellan vilka som hade deltagit i 

telefonintervjuer och vilka som hade deltagit i samtalsintervjuer, eftersom djupa samtal uppstod 

under båda intervjumetoderna.  

 

Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till är bland annat studiens vetenskapsteoretiska förståelse 

vilket inom socialkonstruktivismen handlar om hur vi som intervjuare påverkar respondenten 

och resultatet. I enlighet med Ingemann (2016) kan det exempelvis ha påverkat vilket 

kroppsspråk och hållning vi som intervjuare haft under intervjun, hur vi valt att uttrycka våra 

frågor, vårt tonläge och ordval. Detta innebär att om vi hade haft ett annat kroppsspråk, tonläge 

eller uttryck hade svaren möjligtvis blivit annorlunda. Exempelvis om vi hade haft ett starkare 

tonläge och ett mer kritiskt uttryck hade möjligtvis respondenterna påverkats av situationen och 

blivit mindre spontana i sina berättelser eller grad av engagemang. Svaren hade därtill kunnat bli 

kortfattade och vi hade gått miste om mer djupgående och spontana svar.  
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2.3.2 Källkritik 

Kritik som kan belysas rörande studiens ämnesområde handlar framförallt om att synen på 

delningsekonomi i helhet har på sistone fått en annan innebörd och därför börjat skapa mer och 

mångfaldig forskning kring fenomenet. Även om den tidigare forskningen har greppat många 

olika aspekter och perspektiv kan det således framhävas att forskningen är relativt ny i 

förhållande till andra turismområden. Det har på så sätt gjort det svårare för oss att hitta 

användbar teori och även försvårat i hur pass djupt vi som forskare kan gå inom ämnet eftersom 

det har varit svårt att hitta jämförbara aspekter i relation med den tidigare forskningen.  

 

I studien används främst primärdata som är fokuserad i empiridelen. För att undvika tolkningsfel 

och missförstånd har den insamlade primärdatan granskats noggrant för att framhäva vad som är 

relevant för studien. Även den tidigare forskningen har noggrant granskats eftersom dessa 

emellanåt innehåller sekundärdata, samt att några av dem är mångåriga. Den litteratur som 

använt sekundärdata var väsentlig att granska eftersom datan som användes samlades in i 

anledning av ett redan fullbordat forskningsprojekt och har sedan används och tolkas på nytt av 

den sekundära forskaren (Veal, 2018). Vid val av den tidigare forskningen har vi även strävat 

efter en medvetenhet om när litteraturen skrevs och även fakta om vilka författarna är. Detta för 

att den fakta vi tillskriver studien ska vara i någorlunda uppdaterat skick och innehålla 

information som kan avspegla dagens samhälle och vara relevant för studien.  

2.3.3 Validitet, reliabilitet och tillförlitlighet 

Att använda validitet och reliabilitet för att relatera en studies kvalité härstammar utifrån en 

positivistisk tradition, vilket i sin tur medför att kvalitativa studier inte alltid kan appliceras till 

dessa begrepp (Veal, 2018; Decrop, 2004). Framförallt kan det vara svårt att applicera studier 

utifrån validitet och reliabilitet där den empiriska datan är baserad på intervjuer (Veal, 2018; 

Kvale & Birkmann 2014). Den socialkonstruktivistiska positioneringen har därför bidragit till att 

vi har kunnat se bortom relevansen kring validitet och reliabilitet, eftersom det enligt Philiamore 

och Goodson (2004) handlar om att se och belysa värdet av varje enskild individ istället för att 

till exempel hitta svar på vår studie baserat på en större massa människor. Därför har vi även 

förankrat oss i tillförlitlighet vilket innebär att den empiriska datan måste vara trovärdig (parallell 

till intern validitet), pålitlig (parallell till reliabilitet), överförbar (parallell till extern validitet) och 

bekräftande (Veal, 2018; Descrop, 2014). Dessa fyra element kan beskrivas utifrån att studien ska 

kunna demonstrera en trovärdighet, överföra eller generalisera resultatet, att studien har ett 
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pålitligt tillvägagångssätt samt att forskarna har ett objektivt förhållande till sin forskning 

(Decrop, 2014). 

 

Genom att se vilken tillförlitlighet som studien har är det relevant att belysa studiens 

tillvägagångssätt för att samla in den empiriska datan. För att demonstrera studiens trovärdighet 

har vi stärkt dess empiriska data genom tidigare forskning. Denna punkt kan dock relateras till 

intern validitet som enligt Veal (2018) innebär att studiens empiriska material och den 

information som samlats in ska återspegla och teoretisera det fenomen och ämne som studerats. 

I och med metodvalet av semistrukturerade kvalitativa intervjuer kan det dock vara svårt att mäta 

validiteten eftersom vi inte eftersökt ett rätt eller specifikt svar. Vi ville skapa en inblick i den 

rådande kunskap och inställning som fanns gentemot och inom Airbnb. Därefter kan vi inte 

heller med hjälp av en teoretisk förankring argumentera för vad som är rätt eller fel utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Vad som även gör studiens validitet svårtolkad berör den 

tidigare forskningen. Studiens ämne och nyckelbegrepp är relativt outforskade vilket innebär att 

det inte funnits lika mycket information att tillgå om ämnet, men detta är också en stor 

motivation till studiens relevans. Den tidigare forskningen som vi lyfte fram handlar om att 

argumentera varför delningsekonomi och Airbnb som fenomen bör vara någonting att förhålla 

sig till. 

 

Studiens överförbarhet kan relateras till en extern validitet som handlar om att kunna generalisera 

det empiriska resultatet utifrån ett bredare perspektiv (Veal, 2018). Kan exempelvis de intervjuer 

vi har samlat in från Airbnbs värdar generaliseras gentemot andra Airbnb värdar i Karlstad eller 

övriga Sverige? På grund av att vi utgår från varje individ och deras berättelse kan det vara svårt 

att generalisera studiens resultat gentemot andra Airbnb användare. Vi har sett det som att varje 

individ har haft en egen berättelse och historia att dela med sig av varav varje berättelse har haft 

betydelse för studiens slutresultat. Överförbarheten påverkas dels av hur vi har valt ut 

respondenter. För att få ett övergripande och täckande resultat försökte vi kontakta värdar och 

turismorganisationer som vi trodde kunde bidra med en inblick i vår forskningsfråga. Utifrån de 

turismorganisationer vi intervjuade vill vi påstå att resultatet kan generaliseras till viss mån och 

därför vara representativt gentemot andra liknande turismorganisationer.  

 

Fortsättningsvis kan studiens pålitlighet kopplas samman med begreppet reliabilitet som handlar 

om vilken tillförlitlighet vårt forskningsresultat har, som exempelvis att vi skulle få samma 

gensvar vid en annan tidpunkt eller av andra forskare (Veal, 2018). På grund av att vi har använt 
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oss av intervjuer kan detta vara svårt att fastställa eftersom tillförlitligheten av vårt resultat kan 

påverkas av oss som intervjuare då vi omedvetet kan ha lett ledande frågor för att påverka en del 

av svaren och på det sättet fått ett svar och ett resultat som har eftersökts (Kvale & Brinkmann, 

2014). Under några av intervjuerna har det exempelvis varit enklare att ställa följdfrågor och 

därmed utveckla en öppnare dialog med respondenterna. Detta har inte varit medvetet utan 

grundar sig troligtvis, baserat på Kvale och Brinkmann (2014), i en fråga om kemi då vi 

människor agerar och fungerar olika i olika situationer beroende på människorna runt omkring. 

I och med att vi fokuserat på att undersöka attityder och relationer kan respondenterna ha 

besvarat intervjufrågorna efter sin individuella upplevelse och känsla av situationen vilket då hade 

inneburit att svaren hade kunnat se annorlunda ut beroende på forskare eller situation. Detta 

argumenterar för att reliabiliteten inte kan mätas i förhållande till det mänskliga beteendet 

eftersom studerandet av det subjektiva inte generaliseras i enlighet med Phillimore och Goodson 

(2004). Teorierna kring reliabilitet handlar dels om att en för stark tilltro på reliabiliteten kan 

skada en individs kreativitet och variationsrikedom (Kvale & Brinkmann, 2014). Även om detta 

möjligen skapar en obalans i vårt resultat har vi istället valt att se positivt på dessa intervjuer och 

svaren som en tillgång genom att se respondenterna som individer och deras relationer som 

subjektiva.  

 

Att förhålla oss objektiva var inom studiens tidiga skede en självklarhet i och med att vi inte 

skulle studera några partiska sammanhang. Detta tros kan förhöja studiens tillförlitlighet 

eftersom den enda förkunskapen vi hade var att vi argumenterade varför fenomenet kring 

Airbnb och delningsekonomi var intressant att förhålla sig till, utifrån fördelaktiga eller 

ofördelaktiga aspekter. Genom att ha ett objektivt förhållningssätt kan det bekräftas att vi som 

forskare inte har riktat studien gentemot något specifikt håll. 

2.3.4 Etiska överväganden 

Utifrån ett etiskt förhållande anser vi att det är viktigt att belysa eventuella förutfattade meningar, 

attityder och inställningar till Airbnb och Karlstads turismproducenter som skulle kunnat påverka 

resultatet. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter även vikten av att befinna sig på en jämn nivå med 

respondenten vilket innebär att vi som intervjuare inte ska sätta oss över respondenten men 

samtidigt bli undergivna. Det handlar om att hitta en ömsesidig balans av respekt och förståelse 

till varandra. Etiska och moraliska förhållningssätt kan även i enlighet med Johanssen och Tufte 

(2003) handla om människors beteende gentemot varandra och att visa andra människor en 

respektfull positionering och attityd. Vilken kunskap och fördom som finns om företaget, 
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respondenterna eller om organisationen redan innan intervjun kan även styra hur resultatet 

kommer att se ut. Det handlar om att vi som intervjuare omedvetet formulerar frågor utefter 

vilka svar vi förväntar oss (Johanssen & Tufte, 2003). Vi ansåg oss inte besitta eventuella 

fördomar eller att vi eftersökte specifika svar hos respondenterna, ändå var vi medvetna om att 

det kunde finnas en omedveten påverkan som vi i detta fall, inte hade förståelse för eller var 

medvetna om och därför inte kunnat ifrågasätta.   

 

Det etiska övervägandet som i relation till studien bör belysas handlar framför allt om hur vi kom 

i kontakt med våra värdar på Airbnb i Karlstad. Efter att ha gått igenom Airbnbs sida över 

boenden i Karlstad insåg vi att värdarna endast kan kontaktas genom Airbnb och därmed inte 

nås genom privata mejladresser eller telefonnummer. Anledningen beror troligtvis på att 

värdarna ska lyckas undvika frågor som ej berör uthyrning av Airbnb vilket berör den kritiska 

övervägning som vi har gjort innan vi kontaktade värdarna. Därefter kontaktade vi värdarna som 

potentiella gäster, men var samtidigt tydliga och förklarade vårt syfte, vilken information vi ville 

komma åt och bad även om ursäkt för vårt tillvägagångssätt. Vi ansåg att detta tillvägagångssätt 

inte var helt etisk rätt i och med att Airbnb har medvetet gjort det svårt att kontakta värdarna för 

att de ska slippa irrelevanta mejl (Airbnb, 2018-05-29). Den responsen vi fick var positiv då 

endast en av 14 som påpekade att vårt tillvägagångssätt var en aning märkligt.  

 

Viktigt för oss under intervjuerna har även varit att informera kring samtycke som Kvale och 

Brinkmann (2014) bland annat skriver om. De belyser vikten av att informera undersökningens 

syfte, hur det är upplagt och hur intervjun kommer att gå till. Därför frågade vi först och främst 

om det var okej att vi använde respondenternas namn och titel under organisationernas intervju. 

Därefter frågade vi om det gick bra att vi spelade in samtalet och presenterade sedan intervjuns 

tre genomgående teman så att respondenten fick insyn i vilka typ av frågor som kommer att 

ställas. Detta var det ingen som ifrågasatte, att inleda intervjun genom att presentera 

intervjufrågornas tre olika teman skapade snarare en trevlig stämning inför kommande frågor.  

 

Namnen hos Airbnbs värdar som presenteras i metod och som används i empirin är 

pseudonymer. Detta baserades på att hälften av respondenterna inte ville delta med deras 

originalnamn varpå vi beslutade att låta alla respondenter använda sig av pseudonymer. Därefter 

insåg vi att namnen inte skulle ha betydelse för trovärdigheten i vår studie.  
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3. Teoretisk ramverk 

I föreliggande avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk som är uppdelat i tre olika överrubriker med 

följande underrubriker. De överrubriker som presenterar det teoretiska ramverket är 3.1 Delningsekonomi, 3.2 

Destinationsutveckling samt 3.3 Airbnb och värdarna.  

3.1 Delningsekonomi 

3.1.1 Delningsekonomins producenter 

Bin Fang, Qiang Ye och Rob Law (2015) beskriver delningsekonomi som en ekonomi vars 

framväxt grundat sig i individuella människors användande av plattformar för att själva dela med 

sig av egna tjänster till kunder och andra användare (Fang, et.al. 2015). Begreppet omfattar enligt 

Juliet Schor (2016) olika former av digitala plattformar. Airbnb och Ûber är två exempel på 

finansiellt lyckade företag inom delningsekonomin men fenomenet kan även handla om mindre 

person- till personboenden eller tjänstutbyten. Många organisationer vill positionera sig inom 

delningsekonomin genom den positiva symboliska meningen av delning, den innovativa bilden 

av teknologier och det drastiskt växande volymen av delningsaktiviteter (Schor, 2016). Denna 

nya ekonomi verkar utan en tredjehandspart, vilket innebär att den utifrån användarnas 

perspektiv bortser från en ekonomisk vinning för att istället fokusera på utbytet av tjänster (John, 

2013).  

 

Delningsekonomin eller “den nya ekonomin” är baserad på Jefferson Jones (2014) teorier om 

mångfaldighet och berör verksamheters olika strukturer. Vad som vidare definierar och binder 

verksamheterna samman handlar om att användarna bygger produkten och genom detta ett 

gemensamt ägandeskap. Hon menar därtill att delningsekonomin har omdefinierat 

konsumtionen på det sättet att “hemkänsla” inom boendeindustrin har blivit någonting mer 

åtråvärt och exklusivt än tidigare inom turistindustrin. Allt fler resenärer vill se bortom miljöer 

som är iscensatta och oäkta för att istället uppleva autenticitet och känslan av äkta och genuina 

platser (Jefferson. J, 2014). Michael Cusumano (2015) benämner hur delningsekonomin 

sammanför individer och kan förenkla deras vardag genom att erbjuda tjänster som exempelvis 

korttidsuthyrning, tillfälliga verktygsuthyrning eller hushållstjänster. Fenomenet kan bidra till 

ökad konkurrens hos företag i den traditionella ekonomin och marknaden, samtidigt som 

hotellindustrin besitter egna kundgrupper och möjligheter. En stor hotellkedja har bland annat 

möjlighet till att anordna större sammanträden, evenemang eller möten och har större möjlighet 

till att samordna med transporter eller andra personliga eller företagsbaserade tjänsteerbjudanden 



 

22 

 

(Cusumano, 2015). John (2013) belyser delningsekonomin som en ekonomi av konsumtion och 

en av produktion. Detta beskrivs även som “kollektiv konsumtion” och benämns i Juho Hamari, 

Mimmi Sjöklint och Antti Ukkonens artikel (2016) som en person-till personbaserad aktivitet i 

syfte att bibehålla, ge eller dela med sig av tjänster och service. Genom att tjänsterna inom 

delningsekonomin kollektivt konsumeras kan det även förstås som att de produceras av 

konsumenterna. Det innebär att människor tillsammans annonserar ut tjänster och service, vilket 

på samma sätt som kollektiv konsumtion bildar en gemensam plattform (Hamari m.fl, 2016).  

 

Varför människor deltar och bidrar inom delningsekonomin handlar enligt Hamari m.fl (2016) 

om att medvetenheten och attityderna kring social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet har 

förändrats. Detta grundar sig i en ökad orolighet över klimatförändringar och hur människors 

konsumtion påverkar sociala förhållanden runt om i världen, vilket berör turismrelaterade 

tjänster som exempelvis Airbnb, Ûber eller HomeAway. Människor söker nya sätt att bidra till 

samhället och till världen, vilket delningsekonomin kan tolkas vara en produkt av. Istället för att 

konsumera en tjänst eller produkt, vilket kan bidra till miljöförstöring och ohållbara sociala 

förhållanden på platser världen över, kan tjänster utbytas mellan människor. Dessa faktorer kan 

således inte undergräva den ekonomiska faktorn som berör kostnader och tid. I Hamaris (2016) 

teorier anses låga kostnader och tidsbesparing motivera varför människor avstår eller deltar inom 

delningsekonomin och kollektiv konsumtion. De menar att hållbara produkter och tjänster 

generellt ofta kräver mer eftersökningar (tid), ibland även högre kostnader. Exempelvis att hitta 

boenden inom delningsekonomi vid en semesterresa kan kräva mer tid och efterforskning än att 

boka ett hotellrum. Tjänster inom delningsekonomin kräver möjligen inte högre kostnader, 

snarare finns en ekonomisk vinning i att människor vänder sig till delningsekonomin, men att ta 

sig tid menar Hamari (2016), kan tolkas kosta pengar för flera hushåll. Det kan förstås som att tid 

har en allt viktigare roll i hur turister idag reser och konsumerar inom turismen (Hamari m.fl, 

2016). 

 

Det finns i enlighet med Shor (2016) förutfattade meningar kring delningsekonomi, att 

plattformarna inom delningsekonomin är explosiva och att det finns ett ekonomiskt egenintresse 

istället för delning. Det berör främst större företag inom delningsekonomin så som Airbnb och 

Ûber. Hon menar därtill att det är mer komplext än så. Nya teknologier inom delningsekonomin 

och i den så kallade person- till person ekonomin kan ses som potentiella verktyg för att bygga 

sociala rörelser där det genuina av det praktiska inom delning och samarbeten står i centrum 

inom produktionen och konsumtionen av tjänster och varor. Företag inom delningsekonomin 



 

23 

 

kan på så sätt verka som en brygga mellan olika privatpersoner och skapa möjligheter bortom 

den traditionella ekonomin (Shor, 2016). 

3.1.2 Från service och tjänster inom turismens ekonomi till delningsekonomi  

Digitaliserade innovationer inom turistindustrin har enligt Georgios Zervas, Davide Proserpio 

och John W. Byers (2017) stått till grund för delningsekonomin. De digitaliserade innovationerna 

har uppkommit genom en ökad konkurrenskraft bland tjänster och produkter inom 

turismekonomin i syfte att skapa ett mervärde, någonting som utmärker en produkt eller en 

tjänst. I enlighet med Urry och Larsen (2011) har internet skapat stort inflytande på den politiska 

ekonomin inom turismen. Allt fler turistiska tjänster har därför vänt sig till den digitala 

marknaden och nås således ofta på webben och genom internet. Internet verkar dock inte endast 

som en plats för tjänster utan också en plats för marknadsföring och kommunikation. Detta 

öppnar upp för nya syften med internet där företag kan sprida information på webbplatser där 

deras målgrupp befinner sig och därmed skapar interaktion och närmare relation till kunden 

(Urry & Larsen, 2011). Dimitrios Buhalis (2003) menar att den digitala informationen och 

kommunikationen (ICT) används som strategiska verktyg för organisationer och företag, vilket 

därmed ökar konkurrenskraften mellan olika plattformar (Buhalis, 2003). Webben berör en 

öppen, kollektiv och deltagande marknad där olika kulturer kan uttryckas och mötas. Ett rum för 

kommunikation, redigeringar, uppdateringar och delningar som gör konsumenterna till en del av 

processen inom produktionen. Med andra ord blir konsumenterna medproducenter när 

information delas vidare från en konsument till andra konsumenter (Urry & Larsen, 2011).  

 

Teknologiska fördelar i enlighet med Marianna Sigala (2017) möjliggör utbyten och försäljning av 

människors egna reseprodukter vilket förändrar den struktur, utbud av produkter och 

upplevelser som finns inom turismindustrin. Företag som växt fram med digitaliseringen bidrar 

till konkurrenskraftighet där det sociala värdet eftersträvas och ofta ses som central. Web 2.0 

består av en marknad där konsumenterna säljer varor till varandra, delar samt sprider 

information och på det sättet även skapar kontakt även på internationell skala. På så sätt bildar 

web 2.0 en kollektiv konsumtion som inte endast vuxit fram genom digitaliseringen utan har 

således stor påverkan på den fortsatta utvecklingen av teknologiska tjänster och inom 

digitaliseringen. Den kollektiva konsumtionen gör det möjligt för nya entreprenörer att träda 

fram (Sigala, 2017). Urry och Larsen (2011) belyser liknande Sigala, (2017) det nya användandet 

av internet och web 2.0. De beskriver hur det även har påverkat turismföretagandet samt hur 

turister i sin tur använder webben för planering av resor. Sociala medier har inom web 2.0 blivit 
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större, vilket har lett vidare till att det skapas flera nya communitys och samfund på internet. 

Bland annat sprids reseinformation genom sociala medier som exempelvis Facebook, Twitter 

och Myspace som i sin tur för konsumenterna närmare varandra genom en slags digital social 

interaktion (Urry & Larsen, 2011). Liknande belyser Michael Cusumano (2015) då företag som 

uppkommit inom delningsekonomin vanligtvis växt fram genom plattformar på sociala medier 

som exempelvis Facebook, Pinterest och TripAdvisor. Dessa plattformar sammanför människor 

med gemensamma intressen i syfte att sprida idéer, personliga upplevelser och information 

(Cusumano, 2015). Web 2.0 är i enlighet med Johns (2013) teorier associerat med “delning” och 

menar att människors funktion och deltagande inom web 2.0 handlar om att dela information. På 

så sätt har web 2.0 en stor funktion i hur människor och konsumenter sammanlänkas genom att 

delge information och liknande (John, 2013). 

 

Framväxten av sociala nätverk binder ihop mobilitetsflödet genom att deltagarna inom nätverken 

är “platsexeperter”. Varje plats betyder någonting för någon och genom ett socialt nätverk 

öppnar det dörren för alla människor att dela med sig av vad de vet (Richards, 2016). Ur detta 

har företag som exempelvis Hotels.com och Tripadvisor.com växt fram baserat på att 

konsumenterna betygsätter boenden och upplevelser för att underlätta andras reseplaneringar. 

Det innebär att de som läser ska få en ärlig bild av turismens olika aktiviteter och upplevelser 

(Litvin m.fl., 2008). Enligt Richards (2016) handlar det om nya marknadsplatser för turisterna där 

nya produkter och varor växer fram som i sin tur kan förändra, påverka eller influera exempelvis 

hotellindustrin (Richard, 2016). Bortsett från plattformar som har en tydlig användargenererad 

inriktning, exempelvis Tripadvisor eller Hotels.com kan det tolkas enligt John (2013), att 

teknologierna bakom web 2.0 exempelvis Java eller Perl har blivit skapta i samband med 

delningsekonomins produktion. Det kan därmed förstås som att hela internet, fundamentalt sett 

är en slags digital delning som genom konsumtionen inom delningsekonomin har fört fram 

nätverks digitala företag som exempelvis Airbnb och Ebay (John, 2013).  
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3.1.3 Gästen och värden 

Den sociala interaktionen mellan turismkonsumenterna har i enlighet med Urry och Larsen 

(2011) stärkts till stor del genom dagens internetanvändande, men relationen mellan värdar och 

gäster kan ur flera aspekter ses som komplex. En relation mellan värd och gäst är mer 

betydelsefull inom delningsekonomin i och med att dålig service inte bara påverkar produkten 

och tjänsten utan även upplevelsen i sig. Konsekvensen av en dålig upplevelse kan vidare påverka 

destinationens attraktion som helhet (Urry & Larsen, 2011).  

 

En kritisk aspekt enligt Brian Archer, Chris Cooper och Lisa Ruhanen (2005) som berör 

relationen mellan turist och lokalbefolkning handlar om den generellt sett minimala interaktionen 

som sker under de normativa turismförhållanden. Inom exempelvis massturism kan mötet 

mellan lokalbefolkning och turister vara ansträngt eftersom turister kan agera på ett sätt som inte 

sammanfaller med lokalbefolkningens kultur. Det är därför viktigt att den autencitet som kan 

framkomma genom gästen och värdens relation inte är iscensatt för att integrera gästen under 

kontrollerade former. Detta kan istället skapa mer skada när personliga utbyten sker under 

iscensatta förhållanden med vinstdrivande syften då sociala skillnader mellan olika grupper 

synliggörs ännu mer. Istället bör interaktionen ske under okonstrollerade former utanför den 

“alternativa” turismaktiviteten och inom mer spontana förhållanden (Archer m. fl. 2005). Olika 

faktorer som enligt Smith (2012) kan påverka relationen mellan värd och gäst kan delvis beröra 

hur organisationer inom turistindustrin, privata eller offentliga, arbetar för att bemöta turisternas 

upplevelser och under vilka omständigheter upplevelserna sker. Värden i detta sammanhang kan 

ses som en representant för lokalbefolkningen och destinationen i sig. Därför handlar det 

exempelvis om att destinationen innehar lokalägda restauranger eller hotell med lokalanställd 

personal som kan bidra i hur gästens upplevelse blir (Smith, 2012). Richards (2016) benämner 

även hur relationen mellan värden och gästen kan ha stark påverkan av hur den samtida turismen 

kan utmana den traditionella, epistemologiska sättet att resa på. Exempelvis kan de sociala 

nätverken på webben möjliggöra en helt annan typ av mobilitet och autencitet. Lokal erfarenhet 

och kunskap går att nå bortom professionella och iscensättande förhållanden genom webben, 

vilket kan skapa helt andra förutsättningar för en destination (Richards, 2016).  

 

Positiva aspekter som kan medföras i relationen mellan gäst och värd handlar om sociala, 

ekonomiska och etniska förhållanden där turismen kan ses som en brygga till förståelse och 

medvetenhet för andra kulturer (Tussyadiah & Sigala, 2017). Detta skapar ett eget internationellt 

språk som sprider sig. En annan faktor som Urry och Larsen (2011) nämner är länders och 
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staters inflytande över turismen, genom att de kan reglera lagar och regler utifrån om de vill öka 

turismen eller minska den. Flertalet länder bygger helt på turism eller försöker motarbeta den då 

det förstör eller påverkar samhällen negativt. 

3.2 Destinationsutveckling idag och imorgon 

Det kan således belysas att enligt UNWTO2 (2017) är turism viktigt för en plats och dess 

destinationsutveckling samt städers förmåga till att växa och konkurrera sig mot andra städer. 

Inte bara livnär sig en stor del människor på dagens turism utan enligt SKL3 (2017) är 

besöksnäringen i Sverige den näring som skapar flest tjänsteanställningar. I och med den hårda 

konkurrenskraften som växt med turismens framfart har även kommuner och regioner börjat 

arbeta strategiskt med att utveckla besöksnäringen. Samhällsplanering har därmed stor betydelse 

för stadens tillväxt eftersom fungerande kollektivtrafik, infrastruktur, parkeringar och vägar utgör 

grunden och skapar förutsättning för ökad turism (SKL, 2017).  

 

Men vad menas med destination? Enligt Bohlin och Elbe (2012) är en destination en plats som 

utvecklats till ett resmål för turister. Platser i förhållande till en destination kan i enlighet med 

Martin Gren och Per-Olof Hallin (2013) vara fysiska men kan även ses som socialt konstruerade. 

Inte bara är de flesta platserna skapta eller påverkade av människor, utan det är också en plats 

som skapas i samband med sociala interaktioner mellan människor i relation till den fysiska och 

materiella miljön. Stephen Williams (2009) menar att platsen och rummet där turismen finns 

bygger på konsekvenser av ekonomiska, sociala, politiska och kulturella relationer mellan 

människor. Han menar därtill att relationen mellan människor och platser sträcker sig över det 

geografiska rummet eftersom platser och hur människor ser på dessa är grundläggande för 

rummet där turism sker (Williams, 2009). Destinationen är därmed området eller platsen som 

turism utförs inom vilket kan omfatta olika storlekar eller karaktärer (Bohlin och Elbe, 2012). 

Eric Law (1995) beskriver tillgängligheten, den relativa kostnaden för besöket och förväntningar 

av attraktioner som några av flera faktorer som påverkar attraktiviteten av en destination. 

Därefter belyser Law (1995) vikten av att marknadsföra destinationen utefter en identifierbar 

målgrupp. Det handlar om för destinationer att skapa sig en överblick över platsen eller staden, 

se över vilka faciliteter och vilka attraktioner som finns, identifiera dess målgrupp, studera vad 

som saknas och därefter hitta verktyg att marknadsföra sig mot den identifierande målgruppen 

eller den eventuellt nya målgruppen (Law, 1995).  

                                                
2 World Tourism Organizastion 
3 Sveriges Kommuner och Landsting 
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3.2.1 Attraktion och varumärke 

I syfte att skapa attraktivitet hos en stad eller destination förs en form av varumärkesarbete där 

destinationen i enlighet med Weaver och Lawton (2010) vill framföra en positiv bild av platsen. 

Det kan enligt Ida Grundel (2013) handla om att hitta attribut eller särdrag kring en plats som 

kan användas som verktyg för att stärka ett varumärke. Bohlin och Elbe (2012) belyser att en 

destination skapar ett intresse hos besökarna genom att profilera sig och också kommunicera 

denna profil med kunder eller mellanhands distributörer för att ge dem en bild eller image av 

destinationen. På det sättet differentierar destinationen sig gentemot andra och skapar en så 

kallad “branding”. De menar att det blir svårare att skapa nya behov och erbjudanden i och med 

att turismen breddar ut sig men att det också blivit hårdare konkurrens kring marknadsandelar. 

Detta har resulterat till att alternativa turismformer som ekoturism, kunskapsturism, naturturism 

eller stadsturism växt fram.  

 

Bohlin och Elbe (2012) lyfter således fram fem aspekter som bör tas om hänsyn till inom 

utveckling av den framtida turismen för att tillmötesgå krav samt förväntningar inom 

marknaden. Dessa fem aspekter är rummet eller platsen, mötet, produkten, stämningen och 

styrsystemet. Alla dessa faktorer underbygger besöksmålet och påverkar hur en destination kan 

ställa sig gentemot konkurrensen (Bohlin & Elbe, 2012). Till följd av destinationers sökande efter 

alternativa turismformer eller konkurrenskraftighet menar O´Dell (2005) att gränsen mellan vad 

som är vardag och extraordinärt har suddats ut. Därför kommer politiker, platsmarknadsförare, 

stadsplanerare eller civila myndigheter vara tvungna att i framtiden förändra deras 

förhållningssätt kring det som är lokalt. Det kommer vara viktigt att hitta nya former för 

samverkan eftersom turisternas sätt att resa blir allt mer mobilt. O’Dell (2005) noterar här att det 

är relevant att lägga fokus på att hålla turisterna på resande för att de ska vilja återbesöka staden. 

3.2.2 Digitalisering inom destinationsutveckling 

Den digitaliserade utvecklingen inom turismen har bidragit med en annan aspekt som i enlighet 

med Urry och Larsen (2011) öppnar upp för andra metoder i syfte att fånga marknadsandelar 

hos exempelvis destinationer. De menar att nätbaserade turisttjänster har börjat dominera 

marknaden och genom internet kan en mer riktad marknadsföring nå den specifika målgruppen 

(Urry & Larsen, 2011). Internet blir därmed enligt Richards (2016) teorier medskapare av nya 

produkter och tjänster samtidigt som användare blir till medproducenter genom att sprida 

informationen vidare. På det sättet kan internet och dess nätbaserade tjänster tolkas ha en 

nyckelroll för verksamheters räckvidd och genom det även ses som betydande för platsen 
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(Richards, 2016). Bland annat hävdar Hays, John Page & Buhalis (2013) att social media har blivit 

en stor del inom marknadsföring av destinationer eftersom det når en global publik med relativt 

lite resurser.  

 

Digitaliseringen inom turismen idag tillåter individers egna tankar, preferenser och åsikter 

komma i uttryck inom olika internetbaserade plattformar. Detta är någonting som Hays et al, 

(2013) menar bör tas med i den strategiska planeringen inom utvecklandet av destinationer, även 

om det fortfarande inte alltid nyttjas till dess fullaste potential. Trots dagens utveckling finns 

fortfarande stora kunskapsluckor inom ämnet. För att nyttja det digitala bakom social media och 

internetbaserade teknologier för marknadsföring krävs även innovativa metoder och stor 

kreativitet (Hays et al, 2013). Hamari (2016) menar att den utveckling som skett inom 

digitaliseringen har bidragit till dagens delningsekonomi. Dessa tankar, preferenser och åsikter 

som enligt Hays et al, (2013) ter sig inom olika internetbaserade plattformar, har bidragit till att 

information inom plattformarna enklare sprider sig och öppnar upp för andra typer av tjänster. 

Dessa tjänster menar Urry och Larsen (2011) bygger på en kollektiv och deltagande marknad där 

tjänster och information delas eller utbyts mellan konsumenterna och genom detta inte besitter 

samma behov av en tredjehandsaktör. Digitaliseringen har därmed enligt Urry och Larsen (2011) 

medfört en ny förankring till konsumenterna då de har blivit till medproducenter av 

destinationen. 

 

Sigala (2017) menar att människor lägger mycket tid på att söka och läsa information om 

turismprodukter för att reducera kostnader och risker. Med ett tillträde till mer kunskap och 

erfarenhet av turismmarknaden inspirerar resenärer till att förstå deras behov och köpsbeslut. 

Web 2.0 blir till ett rum av information, erfarenheter och berättelser människor vänder sig till allt 

mer för att deras resa eller tjänst ska bli så bra så möjligt. Detta gynnar inte endast 

konsumenterna utan den sociala interaktionen och kontakten genererar större trovärdighet till 

företagen som äger produkterna och dessa kan även lära sig mer om konsumenternas behov och 

intressen. Exempelvis kan det handla om konsumentens köpbelsut, shoppingbeteende eller 

förväntningar (Sigala, 2017). 
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3.2.3 Att mäta turism 

Vad det gäller mätmetoder för att synliggöra turismens effekter finns det olika sätt att gå tillväga. 

Bohlin och Elbe (2012) lyfter framför allt fram Statistiska Centralbyrån som ett verktyg att belysa 

kommersiella gästnätter i Sverige. Vad som inte synliggörs och därmed blir svårare att 

konkretisera är de icke-kommersiella gästnätterna som exempelvis fritidshus, 

andrahandsuthyrning eller boendenätter hos släkt och vänner. Betydelsen av att föra en 

rättvisande statistik är viktigt för att investerare ska ha möjlighet att följa ekonomiska aktiviteter 

bland turistföretag men också ur en informationsaspekt. Detta berör framför allt att 

turismnäringen fortfarande anses som en relativt ny näring och behöver riktiga rättvisande siffror 

för att bli tagna som seriösa inom näringslivet vilket i sin tur kan leda till att kunskap tillgodogörs 

genom utbildning och arbeten (Bohlin & Elbe, 2012).   

3.3 Airbnb och värdarna 

Plattformen Airbnb möjliggör uthyrning och marknadsföring för privatpersoner till 

privatpersoner och beskrivs som en tillitsfull mötes- samt marknadsplats där individer kan lista, 

boka och upptäcka olika typer av privata boenden runt om i världen (Guttentag, 2015). Daniel 

Guttentags artikel “Airbnb: disruptive innovation and the rise of an informal tourism accommodation sector 

“(2015), beskriver hur Airbnb uppkom ur två utgångna studenters försökt till att tjäna lite extra 

pengar när en stor konferens hölls i deras hemstad San Francisco år 2007. Av att hyra ut 

sovplatser i sina lägenheter uppkom företagsidéen och de skapade en hemsida där de publicerade 

fler övernattningslägenheter vid större evenemang. Efter att framgången blev ett faktum 

startades 2008 hemsidan Airbnb.com som växte och snabbt blev viral (Airbnb, & Möller, 2016).  

 

De bostäder som vanligtvis hyrs ut genom Airbnb varierar brett och kan antingen vara ett rum i 

en bostad, en hel lägenhet, ett helt hus eller en hel ö. Plattformens demografi beskriver 

Guttentag (2015) är svår att tillhandahålla, men bestod 2012 av majoriteten européer och vidare 

40% amerikaner. Genom att hyra ett person-till personboende möjliggörs en mer lokal 

upplevelse än om besökaren hyr ett kommersiellt boende. MacCannells (1973) teorier om “back 

regions” beskriver att turister ofta söker det som är äkta hos en plats. Back regions är relaterade till 

en känsla av intima relationer samt autentiska upplevelser vilket MacCannell (1973) menar att 

många turister söker. Chansen att bo på en plats som erbjuder djupare interaktion med de lokala 

invånarna samt upplevelser utifrån en icke turistbaserad plats menar Guttetag (2015) är högre vid 

boende genom Airbnb. Exempelvis nämner Tussyadiah och Sigala (2017) att genom person-till 

personboenden kan vänskaper från olika kulturer skapas mellan värd och gäst. Att hyra ett lokalt 
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boende kan förutsätta större möjligheter för besökaren att därigenom hitta autentiska markörer 

som turister i enlighet med Mossberg (2016) söker för att förvandla deras identitet.  

3.3.1 Airbnb i delningsekonomin  

Guttentag (2015) beskriver Airbnb som en disruptiv innovation som skakat den traditionella 

modellen av boendemarknaden och en destination. Detta på grund av att plattformen ändrat 

boendemarknadens förutsättningar genom att tilldela ett alternativ som de traditionella 

gästboendena inte besitter. En disruptiv innovation beskriver Guttentag (2015) som en disruptiv 

produkt som saknas inom den traditionella marknaden och därför utgörs som en alternativ 

fördel som transformerar marknaden inom området. Dessa typer av produkter är oftast billigare, 

enklare eller mer bekväm än de traditionella produkterna. Till en början har denna produkt oftast 

en liten slutmarknad eller en helt egen marknad, men dessa produkter växer oftast och kan bli ett 

hot mot den traditionella marknaden (Guttentag, 2015). 

 

Airbnb är en disruptiv innovation inom boendemarknaden som genom att erbjuda person- till 

personboenden online därmed skapat en marknadsplats som utvecklats och blivit en stor del av 

dagens delningsekonomi. Att dela ett hem med andra är i enlighet med Jefferson Jones (2015) 

och Tapio Ikkala samt Airi Lampinen (2015) ingenting nytt. Däremot är denna typen av 

nätverks-hospitalitet en relativt ny företeelse som vuxit fram i takt med globaliseringen (Jefferson 

Jones, 2015., & Ikkala, 2015). Nätverks-hospitalitet handlar om nätverk där det sker ett utbyte av 

service som oftast sker genom hybrida platser och har skapats i takt med digitaliseringens 

utveckling. Dessa hybrida platser har öppnat upp för nya former av sociala mötesplatser där 

människors hem hyrs ut online. Airbnb som en nätverks-hosptalitet kan förstås vara en del av en 

ny marknad som vidare skapat nya strukturer, turismerfarenheter och ekosystem inom turismen 

(Tussyadiah & Sigala, 2017). Guttentag (2015) betonar att genom Airbnbs Web 2.0 har de 

framhållit en digital infrastruktur där privatpersoner enkelt kan marknadsföra sina boenden och 

därmed konkurrera på boendemarknaden mot traditionella boendeformer. Webbsidan ska vara 

enkel för privatpersoner att publicera information, bilder och kommunicera med sina potentiella 

gäster. Behovet av Airbnb som en serviceprodukt beskriver Guttentag (2015) är inte lika tydligt 

som med de traditionella boendena. Exempelvis finns det flera relevanta kvaliteter som turister 

ofta söker under sin resa som Airbnb potentiellt inte alltid kan erbjuda. Exempelvis kvaliteter 

rörande personal, rykte kring ett varumärke eller säkerhet. Däremot kan Airbnb locka besökare 

genom att deras boenden oftast är billigare och erbjuder mer autentiska upplevelser.  
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3.3.2 Varför hyra ut, varför bo? 

Intressant är vad som attraherar besökare att bo i andra människors hem och varför människor 

väljer att hyra ut sina hem till okända personer. Det är i hemmet som människor orienterar sin 

plats i världen och hittar sitt inre jag, den beskriver det samhälle och kultur som individen lever i 

(Nilsson & Tesfahuney, 2018). 

 

Med bakgrund där hemmet kan ses som ett forum där jaget skapas, kan frågan ställas varför 

individer använder olika typer av nätverks-hospitalitet? Ikkala och Lampinen (2015) noterar att 

människor hyr ut sina hem i syfte för sociala interaktioner eller för en ökad inkomst. Liknande 

beskriver Tussyadiah och Sigala (2017) att motivationen för värdar hos person-till 

personplattformen Couchsurfing grundas i sociala värden som exempelvis en önskan om att 

skapa nya bekantskaper, hjälpa andra eller dela berättelser med andra. Grunden för att göra detta 

är baserat på tillit som påverkar värdens intentioner med att hyra ut sitt boende. Liknande 

samband kan skildras till plattformen Airbnb vars värdegrund och vars plattforms uppbyggnad 

fokuserar på tillit (Guttentag, 2015). Då plattformen erbjuder deras användare att göra publika 

recensioner på varandras profiler som är identitetverifierade av Airbnb, ökar tryggheten mellan 

deras användare. Även möjligheten att skriva till varandra genom plattformen har i enlighet med 

Guttentag (2015) effekt för vilken trygghet som skapas mellan användarna. Värdarna kan 

dessutom kontrollera vilka gäster de har genom att de sätter priset på deras boende. Genom att 

prissätta sin bostad har de möjlighet att reglera vilka som hyr deras boenden. Ikkala och 

Lampinen (2015) betonar dock att den sociala delen ofta har en stor innebörd för de som hyr ut 

sina hem och att boendet är en tjänst som betalas och därmed skapar större förutsättningar för 

en mer avslappnad relation mellan värd och gäst.  

 

Oavsett om värden har en djupare interaktion eller mindre kontakt med gästen som bor i deras 

hem skapas en samhörighet och en kosmopolitisk känsla. Att gästerna däremot väljer att bo i en 

annan människas hem kan enligt Ikkala och Lampinen (2015) beröra deras strävande efter att 

uppleva någonting autentiskt eller något som inte kan relateras till dennes egna vardag och 

värdesätter därför att bo i en privatpersons hem. Hemmet avspeglar, som tidigare nämnts, en 

privatpersons identitet och kultur, därför kan övernattning hos en annan människa förstås som 

intressant för en individ som vill uppleva en annan persons kultur och livsstil, en ny autensitet 

utanför sitt egna original. Ett hotell eller en flygplats kan däremot beskrivas som ”non-places” 

som till skillnad från ett person- till personboende inte innefattar all den kultur och personlig 

koppling som ett hem gör (MacCannell, 2016). Vilka typer av resor som görs påverkas dock inte 
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endast av en individs behov utan även av ens levnadsstandard som exempelvis ens ekonomiska 

ställning och möjligheter till fritid (Kasriel, 2003). 

3.3.3 Airbnbs möjligheter och hot 

I enlighet med Guttentag (2015) och Tussayadiah samt Sigala (2017) utgör Airbnb både 

möjligheter och hot för de platser som dess marknadsområde omfattar. Guttentag (2015) lyfter 

exempelvis problematiken i Airbnbs förhållningssätt till uthyrning som oftast inte sammanfaller 

med de olika samhällens lagar och riktlinjer. Vissa av de uthyrningar som sker är inte lagliga och 

Airbnb sägs även undvika obligationer kring betalning av turistskatt som de traditionella 

kommersiella boendena betalar. Detta skapar en stark konkurrens och övertag mellan 

plattformen och de traditionella boendena eftersom de inte arbetar utifrån samma förutsättningar 

och bidrar inte på samma sätt till städerna. Detta gör att städer skapar restriktioner runt 

plattformen som påverkar värdarnas möjligheter för uthyrning (Guttentag, 2015). 

 

Intressant att belysa är om plattformen är en stor konkurrens gentemot kommersiella boenden. 

Förutom konkurrensen med turistskatt menar Guttentag (2015) att Airbnb kan bli ett hot mot 

traditionella boenden. Enligt den disruptiva innovationsteorin växer oftast de disruptiva 

innovationerna från att ingå i en utomstående marknad till att genomtränga den traditionella 

marknaden. Detta eftersom plattformen och dess marknad ständigt växer och får nya kunder. 

Dock finns det i enlighet med Guttentag (2015) flera forskare samt hotell som inte ser 

plattformen som ett hot, eftersom de anser att de delar olika marknader och har olika 

kundgrupper. Airbnb anses locka äventyrsturister samt turister med lägre inkomst medans hotell 

anses locka affärsturister. Dock kan detta ifrågasättas eftersom hotellens gäster även består av 

familjeturister som också är en kundgrupp hos Airbnb samt att Airbnbs kundgrupp ständigt 

utökas. Plattformen kan även ses som ett hot mot de traditionella bed and breakfasts samt 

vandrarhem som troligtvis har liknande kundgrupper som Airbnb (Guttentag, 2015). 

 

Trots att Airbnb kan anses utgöra negativa effekter för kommersiella boenden kan plattformen 

ändå tolkas utgöra positiva effekter för en destination. Airbnb kan delvis utgöra positiv inverkan 

på en destination eftersom det lockar turister till området. Samtidigt som dessa turister potentiellt 

inte bor bland andra turister och har större tillgänglighet till lokala tips är chansen stor att de 

därför vistas och spenderar pengar på platser där turister vanligtvis inte befinner sig. Vidare kan 

Airbnb fungera som ett komplement för en destination, framförallt en destination med korta 

turistsäsonger. Dessa platser kan potentiellt ha det svårt att upprätthålla många hotellrum 
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eftersom de har många turister under en kortare period. Men genom Airbnb kan fler turister 

besöka platsen utan att destinationen måste bygga nya hotell. Detta i synnerhet eftersom det är 

tydligt att turister framförallt inom västvärlden lägger allt mer tid och pengar på att söka nyare 

och mer givande upplevelser (Pine & Gilmore, 1999).  
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4. Destinationen Karlstads och värdarna 

I detta kapitel beskrivs studiens empiriska material som utgår från genomförda intervjuer med Visit Värmland, 

Karlstads turismverksamhet samt fem värdar från Airbnb i Karlstad. Inledningsvis presenteras en bakgrund som 

beskriver Karlstad och dess besöksnäring samt Airbnbs mål och framtidsvisioner. Fortsättningsvis delas kapitlet 

upp i överrubrikerna 4.2 Delningsekonomi, 4.3 Destinationsutveckling och 4.4 Airbnb och värdarna.  

4.1 Bakgrund 

Karlstad är beläget mellan Oslo och Stockholm vid Vänerns norra strand och har en 

befolkningsmängd på 91 000 personer med 140 000 personer i regionen totalt. Som besöksstad 

är staden känd för bland annat Färjestad Hockey, Rally-VM och konferenscentret Karlstad CCC 

(Karlstad kommun, 2018). Karlstadsregionen är en samverkan mellan grannkommuner sedan 

flera år tillbaka och arbetar tillsammans med regionens övergripande turismfrågor. Dessa 

omfattas under en gemensam webbplats och med en gemensam turistbroschyr 

(Turismstrategiska plan, 2018). I enlighet med den turismstrategiska planen har regionen ett 

växande besöksantal inom både fritids- och affärssammanhang. Regionen har även haft flera 

aktörer som etablerat sig inom området samtidigt som investeringar har gjorts inom befintliga 

verksamheter. Idag är turistbranschen i Karlstadsregionen den bransch där antalet anställda växer 

snabbast, bland annat hade Karlstadsregionens turismnäring år 2015, 1625 fastanställda och 

omsatte 1 898 346 000 kr samt hade 715 489 övernattningar. Gästnätterna hade därmed ökat 

från 2008 till 2015 med 42%. Besökarna kommer främst från Sverige men har även en större 

mängd turister från Norge och Kina (Turismstrategiska plan, 2018).  

 

Turismverksamheten i Karlstad kommun arbetar i uppdrag för kommunen för att utveckla 

stadens besöksnäring och har en vision om att Karlstadsregionen ska vara Sveriges mest 

gästvänliga region samt resans mål året om. Verksamhetens övergripande mål berör och syftar till 

att fånga marknadsandelar inom besöksnäringen för att staden i sin tur ska få fler gäster och 

genom dem nå goda resultat så att fler arbetstillfällen inom branschen möjliggörs 

(Turismstrategiskaplan, 2018).  

 

För att bli en framgångsrik besöksstad samverkar regionen med flertalet andra turismaktörer i 

Karlstad och i Värmland. Flera av Karlstadsregionens kommuner är även medlemmar av Visit 

Värmlands ekonomiska förening. Föreningen arbetar med Värmlands övergripande turismnäring 

genom att stötta och nätverka med deras medlemmar. Bland annat verkar Visit Värmland för att 

skapa olika plattformar och samlingspunkter för sina medlemmar i syfte att stärka den 
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värmländska besöksnäringen och möjliggöra olika former av kunskapsutbyten med andra 

verksamheter (Turismstrategiska plan, 2018).  

4.1.1 Airbnb och deras värdar 

Plattformens främsta mål är att skapa en öppen och inkluderande plattform till alla användare, 

det vill säga alla värdar och gäster. Därför har de skapat en hemsida och en app som ska vara lätt 

att förstå och använda. Detta mål har företagets grundare och VD Brian Chesky (2018) baserat 

på hans värdering om att alla människor i grunden är goda, därför bör det enligt honom vara 

möjligt för personer att känna sig som hemma överallt. Två viktiga karaktärsdrag är att låta 

företaget hållas inom en oändlig tidshorisont och att företaget ska tjäna alla intressenter. Med 

detta menas att företaget inte ska ha en begränsad tidpunkt i deras målsättning och att de ska 

skapa harmoni mellan alla företagets intressenter. I dessa inkluderas Airbnbs som företag 

(anställda och samarbetspartners), Airbnb som samfund (gäster och värdar) samt omvärlden runt 

Airbnb. Chesky markerar här att Airbnb måste stärka de lokala samhällena och därigenom skapa 

mångfald och acceptans i dagens globaliserade värld (Airbnb, 2018).  

4.2 Delningsekonomi 

4.2.1 Delningsekonomins betydelse 

Vid intervjuerna av de två respondenterna blir det tydligt att både Visit Värmland och 

turismverksamheten i Karlstad definierar delningsekonomi som ett nytt växande fenomen som 

kommer att fortsätta växa i samhället och inom turismindustrin. Denna tid är i enlighet med 

turismverksamheten i Karlstad spännande men kan likaså upplevas som osäker.  

 

“Det är mer som ett nytt fenomen vi försöker ta till oss och lära oss i och med att det hela tiden handlar om att 

lära sig vad vi har för gäster och hur de fungerar och var de hittar information. Vart de delar information. Så är 

ju det här ett nytt fenomen som vi känner oss osäkra på och vet att vi behöver lära oss väldigt mycket mer om 

eftersom det ändå kommer.” (Närtell4) 

 

Den positiva bilden som media framhäver om fenomenet delningsekonomi och Airbnb i 

Karlstad och i Värmland är enligt Visit Värmland viktigt att också föra ut i deras digitala kanaler. 

Närtell5 beskriver utifrån turismverksamheten att det är för dem viktigt att hänga med i de 

trender som råder i samhället, som exempelvis delningsekonomin. Däremot lyfter hon även att 

                                                
4 Marita Närtell, Turismstrateg, Turismverksamheten Karlstad kommun. Intervju den 8:e maj 2018. 
5 Marita Närtell, Turismstrateg, Turismverksamheten Karlstad kommun. Intervju den 8:e maj 2018. 
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det är svårt att få information om fenomenet och framförallt om Airbnb eftersom den 

information de får ta del av nås främst genom media. Generellt sett finns det stora 

kunskapsluckor om delningsekonomin vilket försvårar att ha ett förhållningssätt till fenomenet. 

Trots det ser hon positivt på framtiden och tror därtill att det kommer bli enklare att få ut 

information kring delningsekonomi genom exempelvis statistik från Airbnb. Hon tror att Airbnb 

kommer att bli mer öppna gentemot verksamheter och aktörer. Idag kan hon exempelvis påvisa 

att under 2017 hade Airbnb ca 15 000 gästnätter i Karlstad. Detta kan ses som en betydande 

siffra eftersom att stugbyar och campingar inom gästnätter har sjunkit under senaste året.  

4.2.2 Produktion och konsumtion 

Varför gästerna i Karlstad väljer Airbnb framför kommersiella och traditionella boenden tror 

Airbnbs respondenter beror på att plattformen ses som ett billigare alternativ, åtminstone i 

jämförelse med hotellen. Under sommarhalvåret har exempelvis Kevins6 gäster berättat att 

hotellen är relativt dyra och poängterar i liknelse med Adele7 att tillgängligheten till kök kan ses 

som en stark motivering. Detta med hemkänsla och tillgänglighet som ett stereotypiskt hem har 

tycks haft en betydande roll för gästernas val av boende. Lena8  argumenterar liknande att hon 

tror att Airbnbs gäster ofta eftersöker hem som påminner om deras egna och som har en 

personlig atmosfär. Enligt Maria9 verkar besökarna vara intresserade av att få en inblick av andra 

människors vardagsliv. 

 

“Sen finns det de som ganska många av dem som är turistmänniskor som tycker det är trevligt att komma in i ett 

vanligt hem och bo i ett vanligt område och komma in och fråga grejer och prata lite. Och så undrar de lite hur- 

det är att bo i Sverige, för att uppleva kulturen och komma in på vardagslivet.” (Maria10). 

 

I perspektiv belyser Lena11 även de negativa aspekterna med Airbnb och berättar att många 

bostäder inte säljs till behövande lokalbefolkning utan istället nyttjas för uthyrning genom Airbnb 

för att bolaget ska tjäna mer pengar. Detta anser hon är negativt för dagens samhälle med tanke 

på den växande populationen, men hon trycker också på att hon inte kan anses som en del av 

den problematiken eftersom hon bor i sitt hem när hon hyr ut. Vidare påpekar Lena12 även hur 

plattformen gått från att vara fokuserad på “connect and share”, en plats för socialt utbyte, till att 

                                                
6 Kevin, Airbnb värd. Intervju den 9:e maj 2018  
7 Adele, Airbnb värd. Intervju den 15:e maj 2018 
8 Lena, Airbnb värd. Intervju den 9:e maj 2018 
9 Maria, Airbnb värd. Intervju den 13:e maj 2018 
10 Maria, Airbnb värd. Intervju den 13:e maj 2018 
11 Lena, Airbnb värd. Intervju den 9:e maj 2018 
12 Lena, Airbnb värd. Intervju den 9:e maj 2018 
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idag bli allt mer kommersialiserat med fokus på försäljning. Från början var plattformen 

fokuserad på det behov som inte fanns på marknaden, men med tiden har Airbnb, enligt Lena13, 

blivit mer fokuserad på försäljning.  

 

“Jag vill inte att vem som helst kan boka, och de vill Airbnb och det ville de inte riktigt från början då var det 

mer min linje med att man skulle ha kontakt och att det skulle bli bra och sådär. Och skillnaden är att jag är en 

gammal typ av värd hyr ut mitt egna hus och bor där, nu för tiden så konkurrerar ju Airbnb med hotellen liksom 

rakt av med hotell och vandrarhem” (Lena14). 

4.3 Destinationsutveckling 

4.3.1 Värdarnas roll i destinationsutvecklingen 

Värdarna är för Karlstads turismverksamhet viktiga komponenter eftersom deras bemötande av 

gäster har betydelse för gästernas upplevelse av Karlstad. Vidare besitter även värdarna på 

information om deras gäster som kan tolkas vara intressant för turismverksamheten att förhålla 

sig till. Närtell15 betonar att turismverksamheten är intresserad av att veta vilka gästerna är och 

vart de hittar information eftersom de då skulle kunna anpassa och utveckla deras strategiska 

arbete utefter vad som eftersöks och genom vilka trender som råder. Hon tillägger att dessa typer 

av besökare som väljer Airbnb antagligen bli fler och därför kan det vara intressant för dem att 

lära sig mer om besökarnas behov och reseanledningar. Det är även viktigt utifrån Visit 

Värmlands perspektiv att Airbnb har många värdar i Karlstad eftersom de lockar till sig många 

besökare. Precis som turismverksamheten menar Jacobsson16 att delningsekonomin är ett 

fenomen som även Visit Värmland måste vara medvetna om och förhålla sig till eftersom att det 

viktigaste är att de kommer till Karlstad och inte vart de bor. Denna liknelse kan kopplas till en 

av värdarna som framhäver att Airbnb ofta erbjuder boenden på platser som hotell inte är 

placerade på, exempelvis på landsbygden. Närtell17 betonar utifrån turismverksamhetens 

perspektiv att de turister som vill resa på detta sätt som Airbnb erbjuder kommer att välja bort 

Karlstad som destination om denna boendeform inte finns i Karlstad. Det är också anledningen 

att turismverksamheten i Karlstad ser Airbnb som en viktig aktör inom turismnäringen och vill 

lära sig mer om dem.  

 

                                                
13 Lena, Airbnb värd. Intervju den 9:e maj 2018 
14 Lena, Airbnb värd. Intervju den 9:e maj 2018 
15 Marita Närtell, Turismstrateg, Turismverksamheten Karlstad kommun. Intervju den 8:e maj 2018. 
16 Jonas Jacobsson, VD, Visit Värmland. Intervju den 3:e maj 2018. 
17 Marita Närtell, Turismstrateg, Turismverksamheten Karlstad kommun. Intervju den 8:e maj 2018. 



 

38 

 

“Än så länge tror jag bara att det är positivt att många här har hakat på. För de gästerna som börjar resa på det 

sättet kommer ju liksom att börja välja bort platser där erbjudandet inte finns och vi har inte sett att till exempel 

hotellnätter att det har sjunkit heller. Så att hittills har det bara varit bra. Jag tror att det finns gott om plats för 

fler personer” (Närtell18). 

 

Flera av värdarna har svårt att se sig själva som medproducenter av Karlstads turism i och med 

den mindre omfattning de har med antalet gäster. Adele19 framhäver däremot att hon tror att 

Airbnb som fenomen har en stor påverkan på Karlstads turismnäring, framförallt när det gäller 

vad som motiverar turister att besöka en specifik plats. I denna bemärkelse berättar hon att hon 

reste till Costa Rica för att hon blev intresserad av en värds beskrivning av ett boende där. 

Därför trycker hon på att värdarnas beskrivningar av sina boenden kan påverka en turist att 

besöka en specifik plats. Om Airbnb finns på en plats kan det enligt henne skapa fler 

reseanledningar till den destinationen, ett boende kan därför tolkas som ett skyltfönster för 

destinationen i sig. Hur värdarna i sin tur påverkar sina gäster inom destinationen beror på vilka 

aktiviteter som efterfrågas och vad värdarna brukar rekommendera, men det beror även på vem 

gästen är. Utifrån det perspektivet kan värdarna se att de påverkar turisternas sätt att mobilisera 

sig i Karlstad. Två av värdarna framhåller exempelvis att de brukar ge förslag på attraktioner att 

besöka och ibland tipsa om restauranger. Båtbussarna är också en aktivitet som flera av värdarna 

brukar föreslå för sina gäster och som även brukar uppskattas. För att hitta information om 

aktiviteter eller dylikt följer två av respondenterna en Facebook sida som uppdaterar aktiviteter i 

staden. Till skillnad beskrev Johan20 att majoriteten av hans gäster redan besitter information om 

Karlstad när de anländer och är därför inte i behov av turismverksamhetens tjänster. Adele21 

använder sig snarare till stor del av turistbyrån genom att hämta information men brukar även 

tipsa hennes gäster om att gå dit. 

 

“I alla fall mina gäster är väldigt nöjda när de har varit nere vid turistbyrån till exempel. Jag brukar ju hämta 

lite information och lite sådär därnere och det tycker jag är väldigt trevligt att ha hemma. Men är det något 

specifikt så brukar jag säga till dem att gå ned dit och kika lite grann för det är alltid lättare och roligare när 

man har något att prata med sådär” (Adele22).  

 

                                                
18 Marita Närtell, Turismstrateg, Turismverksamheten Karlstad kommun. Intervju den 8:e maj 2018. 
19 Adele, Airbnb värd. Intervju den 15:e maj 2018 
20 Johan, Airbnb värd. Intervju den 15:e maj 2018 
21 Adele, Airbnb värd. Intervju den 15:e maj 2018 
22 Adele, Airbnb värd. Intervju den 15:e maj 2018 
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Fortsättningsvis tycks gästernas efterfrågan på information om Karlstad variera beroende på vem 

gästen är. En av respondenterna beskriver att det kan bero på gästens ålder eller deras syfte med 

resan, exempelvis frågar en del gäster om inlogg till wifi, vägbeskrivning till busshållplatser eller 

tips på bra restauranger samt kulturupplevelser. Flera av Marias23 gäster har frågat efter vart de 

kan se Vänern och hon nämner bland annat att det kan vara svårt för gästerna att ta sig ut till 

sjön utan bil och anser att det går dåligt med bussar och kommunikation inom staden. Att kunna 

bemöta den efterfrågan som finns hos värdarnas gäster kan tolkas vara svår i och med att 

gästerna har olika intresseområden. Däremot beskriver två respondenter att de har lärt sig över 

tid vilket typ av material som efterfrågas och försöker vidare anpassa sig efter varje gäst, bland 

annat ser de till att det alltid finns uppdaterade turistbroschyrer och kartor över Karlstad.  

4.3.2 Destinationsutveckling genom digitalisering 

Utifrån Karlstads turismverksamhet och Visit Värmland tolkas den digitala utvecklingen ha en 

betydande roll för dagens mobila samhälle. Antagligen kommer den att utvecklas och fortsätta 

förändra besöksnäringen mer än vad den gjort idag. Både Närtell24 och Jacobsson25 beskriver att 

deras verksamheter därför arbetar aktivt för att utvecklas digitalt. Visit Värmland har bland annat 

anställt en digital kommunikatör i syfte att skapa helhetsgrepp över digitala funktioner hos 

föreningens medlemmar, det vill säga turismrelaterade aktörer. Idag kan företag enligt Visit 

Värmland välja att antingen följa de rådande trenderna eller att avstå men förr eller senare 

kommer de flesta behöva förhålla sig till digitala fenomen. Turister söker information om platser 

via allt mer digitala kanaler, därför arbetar turismverksamheten för att anpassa sig efter dessa 

typer av trender och därmed utveckla hur de arbetar gentemot potentiella gäster eller 

turismrelaterade aktörer. Närtell26 betonar exempelvis att genom digitala kanaler är det enklare 

för en turist att sprida information om deras upplevelse på en plats. Därför spelar den digitala 

utvecklingen en allt viktigare roll, det går inte längre att påverka turisterna eftersom att de är allt 

mer kritiska och söker ofta det autentiska. Hon menar att den riktiga basen är viktig och att en 

plats måste kännas trovärdig, det ska vara enkelt att ta sig fram samt hitta information. För att 

följa med i utvecklingen försöker därför turismverksamheten hitta information och få inspiration 

från kollegor från andra städer. Bland annat har de haft god kontakt med Malmö och Helsingfors 

för att utveckla turistbyrån i Karlstad mot att bli mer rörlig och digital. 

 

                                                
23 Maria, Airbnb värd. Intervju den 13:e maj 2018 
24 Marita Närtell, Turismstrateg, Turismverksamheten Karlstad kommun. Intervju den 8:e maj 2018. 
25 Jonas Jacobsson, VD, Visit Värmland. Intervju den 3:e maj 2018. 
26 Marita Närtell, Turismstrateg, Turismverksamheten Karlstad kommun. Intervju den 8:e maj 2018. 
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Alla värdar beskriver att de känner sig trygga med hur plattformen som en digital mötesplats 

sammanlänkar dem med deras gäster, då syftar de till de regler samt strukturer som möjliggör 

den kontakten. Funktioner som en av värdarna betonar som värdefull berör bland annat den 

anonymitet som möjliggörs genom Airbnb. Både Lena27 och Maria28 framhäver att all 

kommunikation som går genom plattformen samverkas utan privat information samt att 

betalningen genomförs via Airbnb, vilket möjliggör en bättre relation mellan värden och gästen 

då diskussionen om pengar inte behöver lyftas. Även Adele29 och Johan30 belyser Airbnbs regler 

och strukturer och nämner plattformens tillämpning för kontroll över vilka deras medlemmar är. 

Johan31 beskriver hur betygssättningen av gäster samt värdar skapar en möjlighet för kontroll 

som privatperson. 

 

“Ja man får lite feedback, och man lämnar ju feedback om de som hyrt så man får ju en statistik och rating som 

man tittar på innan man släpper in och är det då, speciellt i stan då är man rätt noggrann med att det inte ska 

vara några festprissar som ska till Karlstad och röja. Utan att jag kan lita på de lite lugnare. Ja precis, jag har 

möjlighet att välja vilka som bor. Och sen är det ju det här en viktig bit är att du lär ju känna folket. Så man 

får ju lite social kontakt och så vidare. Det är inte fel.” (Johan32) 

4.4 Airbnb och Värdarna 

4.4.1 Förhållanden och utbyten 

Visit Värmland och turismverksamheten i Karlstad har idag inte någon formaliserad relation till 

fenomenet delningsekonomi. Däremot uttrycker turismverksamheten i Karlstad en önskan om 

att lära sig mer om fenomenet och att förstå de individer som använder delningsekonomin. 

Närtell33 beskriver Airbnb som en motor för delningsekonomin i destinationen Karlstad, hon 

menar att om Airbnb fortsätter att växa som aktör skulle de i framtiden kunna få in plattformen i 

turismverksamhetens strategiska arbete. Exempelvis ser hon positivt på denna typ av framtid och 

trycker på att Airbnb verkar vilja växa inom världens besöksnäringskarta och hon hoppas att ett 

större samarbete ska ske mellan statistiska företag som exempelvis SCB och Airbnb för att 

kommuner ska få en större tillgång till information kring deras turister. Med 

turismverksamhetens nya besöksservice kan en potentiell samverkan skapas med Airbnbs värdar 

                                                
27 Lena, Airbnb värd. Intervju den 9:e maj 2018 
28 Maria, Airbnb värd. Intervju den 13:e maj 2018 
29 Adele, Airbnb värd. Intervju den 15:e maj 2018 
30 Johan, Airbnb värd. Intervju den 15:e maj 2018 
31 Johan, Airbnb värd. Intervju den 15:e maj 2018 
32 Johan, Airbnb värd. Intervju den 15:e maj 2018 
33 Marita Närtell, Turismstrateg, Turismverksamheten Karlstad kommun. Intervju den 8:e maj 2018. 
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eftersom verksamhetens resurser flyttas från turistbyrån till där kunderna är. Detta skulle 

innebära att turismverksamheten blir mer lättillgängliga gentemot de som bemöter Karlstads 

besökare.  

 

“Alltså vad platsen har att erbjuda och vad som händer och hela de bitarna och vilka möjligheter som deras gäster 

har och att de har det trevligt när de ändå är på plats. Där hoppas jag ju då att nya besöksservice som kommer 

att ha ett mycket mer aktivt sätt att försöka hitta kunder och gäster. Att det kan vara till stor nytta.” 

(Närtell34) 

 

Vad som gör relationen mellan Visit Värmland och Airbnb komplex är den diplomatiska 

förhållningen gentemot Visit Värmlands medlemmar. Jacobsson35 beskriver hur föreningen 

förhåller sig positiva till Airbnb men att det inte finns möjlighet för interaktion i och med att 

flertalet av deras medlemmar består av olika kommersiella boendeanläggningar som därmed kan 

se Airbnb som en konkurrent. Det potentiella utbytet med Airbnb skulle isåfall handla om att 

delge och understryka den information Visit Värmland redan har på sin webb som berör olika 

aktiviteter i Karlstad. Visit Värmland önskar statistik över Airbnbs gästnätter i Värmland på 

grund av att det idag existerar ett mörkertal då Statistiska Centralbyrån (SCB) endast har tillgång 

till antalet kommersiella gästnätter. När SCB sedan gör övergripande beräkningar över en 

kommun eller regions gästnätter blir det därför ett bortfall eftersom endast statistik över de 

kommersiella gästnätterna beräknas. Därmed menar Jacobsson36 att det hade varit intressant för 

Visit Värmland att ta del av den informationen för att kunna jämföra sig med andra regioner. 

 

“Jag vet inte ens om det skulle vara teoretisk möjligt men en grej som vore bra hade varit att få bättre koll på 

statistiken. Så vi på något sätt kan mäta, för annars så benchar ju vi mot andra regioner i Sverige med hjälp av 

SCB, övernattningsstatistik och det blir ju ett stort mörkertal eftersom Airbnb inte finns med där” 

(Jacobsson37) 

 

När frågan ställs om vad turismverksamheten kan bidra med gentemot värdarna beskriver två av 

respondenterna en sammanställd lista över tips på aktiviteter och restauranger. Denna lista ska 

vara lättillgänglig och förståelig för gästerna med olika rekommendationer. En av dem belyser att 

det vore intressant med information angående aktiviteter för varje dag och varje vecka som i sin 

                                                
34 Marita Närtell, Turismstrateg, Turismverksamheten Karlstad kommun. Intervju den 8:e maj 2018. 
35 Jonas Jacobsson, VD, Visit Värmland. Intervju den 3:e maj 2018. 
36 Jonas Jacobsson, VD, Visit Värmland. Intervju den 3:e maj 2018. 
37 Jonas Jacobsson, VD, Visit Värmland. Intervju den 3:e maj 2018. 
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tur inte berör kommunens egna aktiviteter. Till skillnad från dessa respondenter anser Johan38 att 

det är upp till värden själv att skapa ett mervärde för hans gäster och önskar sig därför ingenting 

av turismverksamheten. Adele39 beskriver att det hon önskar från turismverksamheten i Karlstad 

är främst att de fortsätter att utveckla stadens attraktioner och turistaktiviteter. För henne är det 

viktigt att hon kan vara stolt över sin stad. I den bemärkelsen syftar hon till att hon önskar fler 

barnaktiviteter till Karlstad och nämner Mumindalen som ett exempel. Hon tror att den 

attraktionen kan gynna henne när det kommer till hennes gäster som ingår inom målgruppen 

barnfamiljer. Hon benämner Värmland och Karlstad som fullt av kulturaktiviteter vilket 

framförallt många vuxna kan njuta av, men att det också saknas en del familjeaktiviteter.  

 

Det som Karlstads turismverksamhet kan bidra med till värdarna är främst kunskaper om 

Karlstad som destination, vad som händer och vad som finns att erbjuda gästerna. 

Lena40, en av värdarna framhäver däremot en oetisk aspekt av att samarbeta med kommersiella 

verksamheter och menar att hon inte känner sig bekväm i att hennes gäster exempelvis skulle nå 

ut till henne på något annat sätt än genom Airbnb. Hon kan däremot förstå att det finns ett 

gynnsamt utbyte mellan företag och Airbnbs värdar men att det är inte är någonting hon själv 

skulle vara intresserad av.  

4.4.2 Relationen mellan gäst och värd 

När det handlar om värdarnas relation till Airbnb kan det tydliggöras flera olikheter och likheter 

mellan respondenterna. Majoriteten av dem har utflugna barn, bor själva och började hyra ut sina 

boenden i syfte för en extra inkomst. Vad som särskiljer värdarna är framförallt deras boendes 

geografiska placering samt vilket typ av boende de hyr ut. Några delar boende med sina gäster 

genom att hyra ut en del av sin lägenhet eller hus medans andra hyr ut sin bostad men bor på 

annan plats. En likhet mellan värdarna är att majoriteten av dem har hyrt ut sitt boende innan de 

började använda Airbnb. Adele41 beskriver exempelvis att hon hyrt ut sitt boende i ungefär 20 år 

för att tjäna in extra pengar och Lena42 brukade hyra ut sitt boende till praktikanter. Även den 

sociala aspekten kan tydas ha haft betydelse för värdarna trots att det inte har varit en anledning 

till att hyra ut. En av värdarna beskriver hur han från början såg på Airbnb som en tillgång att 

tjäna extra pengar på, men insåg snabbt att det även var ett trevligt fenomen att träffa nya 

människor på.  

                                                
38 Johan, Airbnb värd. Intervju den 15:e maj 2018 
39 Adele, Airbnb värd. Intervju den 15:e maj 2018 
40 Lena, Airbnb värd. Intervju den 9:e maj 2018 
41 Adele, Airbnb värd. Intervju den 15:e maj 2018 
42 Lena, Airbnb värd. Intervju den 9:e maj 2018 
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“Yeah, that is the inside idea. Just to earn some money. And then like, yeah when you are doing this work you 

find, yeah it can earn money but also you can meet friends…” (Kevin43). 

 

Två värdar beskriver att det finns två typer av gäster som använder Airbnb. Dessa karaktäriseras 

som sommargäster och vintergäster. Sommargästen är oftast en turist som är på roadtrip och 

stannar i Karlstad under max två dagar. Flera av respondenterna beskriver att gästerna troligtvis 

stannar i Karlstad med hänsyn till det geografiska läget mellan Oslo och Stockholm, potentiellt 

även om de har någon personlig relation till Karlstad. Vintergästen är däremot en gäst som 

stannar en längre tidsperiod och som oftast har någon typ av anknytning till universitetet. Det 

kan vara en student eller lärare som precis flyttat till staden och inte har ett fast boende. Maria44 

beskriver dessa gäster samt deras relation till Karlstad. 

 

“Man kan säga att jag har två typer av gäster eftersom jag har ett läge som är universitets nära som jag har då 

under terminerna, har jag ja 80–90% universitetsfolk som är antingen konferenser, seminarier eller 

universitetsutbildning, så kommer de och bor en till tre nätter där. Under sommartid har jag mycket enstaka, 

mest européer, mycket tyskar som kommer och bor en eller två nätter för att de är ute och gör någon Scandinavian 

tur sådär. Karlstad ligger ju väldigt väl mellan Stockholm och Göteborg och så kan det var billigare att bo här 

och så stannar man till” (Maria45). 

 

Det är delvis denna mångfald, det vill säga blandade åldrar och nationaliteter av gäster som gör 

upplevelsen med Airbnb så spännande, hävdar några av värdarna. Lena46 beskriver hur hon 

jämför plattformen med 70-talet då hon backpackade och skrev ned folks adresser i en adressbok 

och på det sättet öppnade en dörr för världen, precis som Airbnb gör idag. Men detta bygger 

således på en tillit mellan gäst och värd. Regler och riktlinjer som Lena47 tidigare trodde var 

relevant för trivsamheten under uthyrningen insåg hon snabbt inte var särskilt betydelsefullt efter 

en tid då hon började bli mer avslappnad i att bo tillsammans med sina gäster. Detta åskådliggör 

även Kevin48 som menar att tillit skapar tillit varför han väljer att lita på sina gäster även om de 

befinner sig i Karlstad utifrån olika anledningar. Flera värdar belyser att flertalet gäster brukar ha 

någon typ av anknytning till Karlstad, exempelvis genom ett evenemang eller en tävling.  

                                                
43 Kevin, Airbnb värd. Intervju den 9:e maj 2018 
44 Maria, Airbnb värd. Intervju den 13:e maj 2018 
45 Maria, Airbnb värd. Intervju den 13:e maj 2018 
46 Lena, Airbnb värd. Intervju den 9:e maj 2018 
47 Lena, Airbnb värd. Intervju den 9:e maj 2018 
48 Kevin, Airbnb värd. Intervju den 9:e maj 2018 
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5. Analys 

Under detta avsnitt analyseras studiens empiriska material i relation till det teoretiska ramverket. Analyskapitlet 

delas upp i tre överrubriker: 5.1 Delningsekonomi, 5.2 Destinationsutveckling samt 5.3 Airbnb och värdarna.  

5.1 Delningsekonomi 

5.1.1 Delningsekonomins betydelse 

Efter intervjuerna med Karlstads turismverksamhet och Visit Värmland kan de tolkas vara 

överens om att delningsekonomin är ett nytt växande fenomen inom turismbranschen, som de 

ser blir allt populärare hos turister. Delningsekonomin enligt Fang et al. (2015) riktar in sig på 

individuella människors användande vilket går i linje med Johns (2013) teorier som fokuserar på 

utbytet av tjänster mellan privatpersoner, till skillnad mot traditionella ekonomier som besitter en 

tredjehandspart. Denna nya ekonomi menar Jefferson Jones (2014) handlar om ett gemensamt 

ägandeskap hos individer vilket i enlighet med Richards (2016) innebär att användarna 

bestämmer ekonomins riktlinjer.  

 

Varken Visit Karlstad eller Visit Värmland har något formaliserat utbyte med delningsekonomin 

i Karlstad, dock beskrev Närtell49 under intervjun att hon är intresserad av fenomenet för att 

framför allt lära sig mer och förstå delningsekonomins användare. Det framkom i intervjun att 

Närtell50 personligen är intresserad av ämnet, men hon poängterade därigenom att det även är 

viktigt för turismorganisationer att följa trender som florerar i samhället även om de för tillfället 

har en bristfällig kunskap kring delningsekonomin. Däremot menar Jacobsson51 att Visit 

Värmland inte kan skapa en tydlig och öppen relation till delningsekonomins producenter då 

företag som exempelvis Airbnb konkurrerar med flertal av deras medlemmar. Denna tes kan 

bekräftas av Guttentag (2015) som benämner Airbnb som en disruptiv innovation som vuxit och 

därmed skakat om den traditionella marknaden av gästboenden. Guttentag (2015) menar att ju 

mer Airbnb växer, desto mer kommer plattformen att genomtränga den traditionella 

boendemarknaden och blir därför en konkurrent mot de traditionella boendena. Eftersom 

Airbnb inte betalar någon turistskatt har de därför andra förutsättningar än de traditionella 

boenden, vilket i sin tur gör det svårt för organisationer som exempelvis Visit Värmland att 

förhålla sig till Airbnb som fenomen. 

 

                                                
49 Marita Närtell, Turismstrateg, Turismverksamheten Karlstad kommun. Intervju den 8:e maj 2018. 
50 Marita Närtell, Turismstrateg, Turismverksamheten Karlstad kommun. Intervju den 8:e maj 2018. 
51 Jonas Jacobsson, VD, Visit Värmland. Intervju den 3:e maj 2018. 
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Tussyadiah och Sigala (2017) beskriver Airbnb som en ny marknad med nya strukturer och ett 

nytt ekosystem inom turismbranschen som erbjuder nya turismerfarenheter, vilket kan relateras 

till turismverksamhetens förhållningssätt gentemot Airbnb och delningsekonomin. Närtell52 

belyser under intervjun hur besöksnäringen förändras över tid och att de därför måste anpassa 

sina tjänster efter de trender som kan identifieras. Airbnb konkurrerar dessutom gentemot de 

kommersiella boendena som en del av delningsekonomin på grund av att de undviker lagar kring 

betalning av turistskatt och tillåter olagliga uthyrningar. Som en effekt av detta kan det tolkas att 

Airbnb och de traditionella boendena därför inte bidrar på lika villkor gentemot en destination 

eller en stad eftersom de inte arbetar utifrån samma förutsättningar (Guttentag, 2015).  

 

Flera länder och stater i enlighet med Urry och Larsen (2011) besitter starkt inflytande över 

turismen och kan därigenom reglera lagar och regler utifrån om de vill öka eller minska den. 

Denna problematik framhävdes även under en intervju med en av värdarna då Lena53 beskrev 

hur boenden utnyttjas för uthyrning till Airbnb och att lokalborna därför blir utan bostad. Denna 

fakta kopplade hon visserligen till ett annat land som hon hade en relation till vilket kan 

ifrågasätta hennes objektivitet, framförallt eftersom det inte framkom under intervjun vart hon 

hade hittat denna information. I relation till Sverige och Karlstad markerade hon dock att hon 

inte upplever sig vara en del av eftersom hon bor i huset tillsammans med sina gäster. 

5.1.2 Produktion och konsumtion 

Jefferson Jones (2014) belyser hur delningsekonomin har omdefinierat konsumtionen inom 

boendeindustrin på det sättet att hemkänsla och vardagslivet har blivit någonting mer exklusivt 

och attraktivt. I relation med Visit Värmland och turismverksamheten i Karlstad framkom det 

under intervjuerna att det är svårt att få information kring delningsekonomin och därmed veta 

hur de som turismverksamhet ska förhålla sig till fenomenet. Förhoppningarna hos Närtell54 och 

turismverksamheten är att det i framtiden kommer bli enklare att nå information om de företag 

som är en del av delningsekonomin. För tillfället nås all information om delningsekonomin ut 

genom media. Det är även så Jakobsson betonar att de kan förhålla sig till fenomenet, genom att 

sprida de positiva aspekterna av delningsekonomin genom sina kanaler.  

 

 

                                                
52 Marita Närtell, Turismstrateg, Turismverksamheten Karlstad kommun. Intervju den 8:e maj 2018. 
53 Lena, Airbnb värd. Intervju den 9:e maj 2018 
54 Marita Närtell, Turismstrateg, Turismverksamheten Karlstad kommun. Intervju den 8:e maj 2018. 
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Fortsättningsvis blir Airbnb, som en disruptiv innovation och del av delningsekonomin, en 

konkurrent för de traditionella boendena eftersom deras kundgrupp samt marknad ständigt växer 

och därför börjar att genomtränga den traditionella marknaden. Om Airbnb är ett hot för den 

traditionella boendemarknaden är dock en fråga Guttentag (2015) beskriver som oklar eftersom 

flera hotell inte anser att de har samma kundgrupp som Airbnb. Detta belyses även av 

turismverksamheten som beskriver hur hotellens gästnätter i Karlstad ökar samtidigt som Airbnb 

också har ett högt antal gästnätter. Därför anmärker Närtell55 i sin intervju att Airbnb 

nödvändigtvis inte behöver ses som ett hot gentemot hotellen. Hon nämner dock att Karlstads 

campingar och vandrarhem har haft mycket mindre kunder det senaste året vilket skulle kunna 

vara en effekt från Airbnbs ökning av popularitet. Flera av värdarna i Karlstad framförde under 

sina intervjuer varför de tror att deras gäster väljer Airbnb istället för exempelvis hotell och 

menar att det först och främst handlar om en ekonomisk fråga och att de, enligt Kevin56 och 

Adele57 även har möjlighet till att laga sin egna mat. Detta argument stärks av Guttentags (2015) 

teori om att Airbnb potentiellt är ett större hot gentemot traditionella vandrarhem och bed and 

breakfast som har en liknande kundgrupp som Airbnb, det vill säga de som söker billigare 

boenden.  

5.2 Destinationsutveckling 

5.2.1 Värdarnas roll i destinationsutvecklingen 

Med utgångspunkt i respondenternas svar kan det vid analys tydliggöras att ett flertal av värdarna 

inte ser sig ha en större påverkan på Karlstads destinationsutveckling som individ, men att 

Airbnb som helhet kan ha en viss påverkan. Både Karlstads turismverksamhet och Visit 

Värmland belyser vikten av att Airbnb finns inom en destination. De nämner då att om Airbnb 

inte finns inom en destination kanske de turister som vill resa på detta sätt väljer att besöka en 

annan destination istället. Tussyadiah och Sigala (2017) beskriver en liknande teori som handlar 

om att turister idag söker platser som inte kan relateras till deras egna hem och som istället 

erbjuder nya typer av värden och hem som kan anammas till deras personlighet samt vardag. I 

jämförelse med ett hem som boende menar de att ett hotell kan beskrivas som en “non-place” 

som inte besitter den kultur eller personliga koppling som ett hem gör. Liknande beskriver 

värden Adele58 som menar att det är intressant att bo med Airbnb eftersom dessa boenden oftast 

                                                
55 Marita Närtell, Turismstrateg, Turismverksamheten Karlstad kommun. Intervju den 8:e maj 2018. 
56 Kevin, Airbnb värd. Intervju den 9:e maj 2018 
57 Adele, Airbnb värd. Intervju den 15:e maj 2018 
58 Adele, Airbnb värd. Intervju den 15:e maj 2018 
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finns på platser där hotell inte är som exempelvis landsbygden och att de är mysigare än ett 

hotell. En annan värd framhäver även hur hon tror att gäster väljer att bo med Airbnb eftersom 

de vill uppleva den svenska kulturen och komma in i vardagslivet.  

 

Person- till personboenden lockar människor som bland annat vill uppleva autentiska upplevelser 

som kan möjliggöra personlig utveckling, nya värden, nya bekantskaper eller allt nyare och 

annorlunda upplevelser (Pine & Gilmore, 1999; Tussyadiah & Sigala, 2017). Airbnb är en 

plattform som enligt Guttentag (2015) kan skapa tillit mellan gästen och värden där gästen vill 

uppleva en annan människans kultur och livsstil (Ikkala & Lampinen, 2015). Vid frågan om 

värdarnas tillit till Airbnb som plattform, framkom det under flera intervjuer att de funktioner 

som Airbnb har effekt för värdarnas och deras gästers relation. Värdarna lyfte relevansen av att 

varje medlem har en profil som kan betygsättas och som måste verifieras. Förutom det, lyfter 

Lena59 att betalningsfunktionen känns betryggande både utifrån värden och gästens perspektiv då 

betalningen sköts helt mellan Airbnb och gästen samt att gästen betalar efter att denne bott en 

natt hos värden. Om gästen bor med Airbnb för att uppleva värdens livsstil, kultur eller uppnå 

en personlig utveckling kan då värdens åsikter om Karlstad har stor betydelse för gästen och 

dennes val av upplevelser på resan? 

 

Fortsättningsvis betonar Närtell60 att för turismverksamheten är varje individ som en gäst möter 

viktig för Karlstads turismutveckling. Detta eftersom de påverkar gästens upplevelse av platsen 

och även i sin tur dennes anseende om platsen i sig. Det kan därmed tolkas som att värdarna 

representerar Karlstad där värdskap blir en viktig del för destinationen. Visit Värmland beskriver 

således vikten av att ha många av Airbnbs värdar i Karlstad då de lockar till sig många besökare 

till staden. Likartat Närtells61 resonemang beskriver John (2013) att inom delningsekonomin är 

värden och gästens relation mer betydelsefull eftersom dålig service påverkar gästens upplevelse i 

sig, vilket han menar i sin tur påverkar destinationen som helhet. Genom intervjuerna med 

värdarna framgick det att flera av värdarna tipsar sina gäster om olika aktiviteter som påverkar 

dem att besöka specifika platser i Karlstad. Däremot var frågan om vilka aktiviteter som deras 

gäster efterfrågar dock tvungen att exemplifieras under några av intervjuerna, vilket skulle ha 

kunnat påverka det resultat som framkom. Trots att intervjuarna inte nämnde några konkreta 

exempel utan snarare övergripande begrepp som aktiviteter eller restauranger. De aktiviteter som 

kunde identifieras utefter värdarnas svar var att deras gäster ofta efterfrågar tillgängligheten till 

                                                
59 Lena, Airbnb värd. Intervju den 9:e maj 2018 
60 Marita Närtell, Turismstrateg, Turismverksamheten Karlstad kommun. Intervju den 8:e maj 2018. 
61 Marita Närtell, Turismstrateg, Turismverksamheten Karlstad kommun. Intervju den 8:e maj 2018. 
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vattnet, kommunikation, restauranger eller kulturaktiviteter. Tussyadiah och Sigala (2017) 

markerar att genom Airbnb möjliggörs för gästen en djupare interaktion med det som är lokalt 

och därigenom också större möjligheter för att uppleva mer lokala platser och attraktioner. 

Värdarna kan alltså ha betydelse för deras gästers upplevelser av en plats och möjliggör därför att 

gästerna inte endast ser de stereotypiska turistattraktionerna. Detta menar även Mossberg (2016) 

som dessutom beskriver att turister ofta söker autentiska markörer under sin resa för att 

förvandla sin identitet. Exempelvis beskriver flera av värdarna hur deras gäster brukar vända sig 

till dem med frågor om tips på attraktioner eller aktiviteter samt hur de kan ta sig dit. Potentiellt 

kan detta bero på att de söker mer lokala upplevelser som en stereotypisk Karlstadbo skulle 

rekommendera snarare än exempelvis ett kommersiellt bolag. Detta kan bero på att de 

eftersträvar att öka möjligheten att vara en del av det lokala samhället. Maria62 beskrev under 

intervjun att hon trodde att hennes gäster väljer att bo med Airbnb eftersom de söker efter att 

uppleva ett lokalt hem och få ta del av någon annans vardag, vilket därför kan tolkas i relation till 

Ikkala och Lampinen (2015) att dessa gäster har därmed sökt efter någonting autentiskt.  

5.2.2 Destinationsutveckling genom digitalisering 

Turismverksamheten framhäver att turister idag befinner sig i allt mer digitala kanaler där de letar 

samt delger information om deras upplevelser kring en plats. Närtell63 menar att turisterna är mer 

kritiska än tidigare eftersom de söker det som är autentiskt, vilket de använder digitala kanaler för 

att hitta. Liknande beskriver Urry och Larsen (2011) att webben erbjuder kollektiva platser där 

människor kan mötas och dela sina upplevelser, detta menar de för konsumenterna närmare 

varandra genom en digital och social interaktion. Exempelvis fungerar digitala plattformar som 

betygsbaserade guider där turister publicerar och betygsätter reseaktiviteter som berör äta, bo och 

göra. Interaktionen mellan konsument och producent har i enlighet med Urry och Larsen (2011) 

förändras i takt med internet och webbens utveckling. Att Airbnb lockar besökare till en plats har 

exempelvis inte endast med platsens betydelse att göra utan den räckvidd informationen kring 

platsen får. Hays, Page och Bugalis (2013) menar att genom social media når informationen en 

bredare räckvidd och privatpersoner har enklare att sprida sina egna tankar och preferenser som 

andra konsumenter vidare kan ta del av. Informationen är en del av nätbaserade tjänster som 

enligt Richards (2016) har en nyckelroll för verksamheters och destinationers utveckling. Denna 

tes nämner även Adele64 som beskriver hur hon tror att gäster påverkas av värdarnas 

beskrivningar deras boenden, när de väljer en destination att resa till.  

                                                
62 Maria, Airbnb värd. Intervju den 13:e maj 2018 
63 Marita Närtell, Turismstrateg, Turismverksamheten Karlstad kommun. Intervju den 8:e maj 2018. 
64 Adele, Airbnb värd. Intervju den 15:e maj 2018 
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Utifrån ett producentperspektiv lyfter Visit Värmland att företag förr eller senare kommer att 

behöva förhålla sig till digitala fenomen, därför har de anställt en digital kommunikatör som 

arbetar med att hjälpa deras medlemmar att utvecklas digitalt. Jämförelsevis har även 

turismverksamheten i Karlstad påbörjat ett arbete med att bli mer digitala samt mobila. Närtell65 

beskriver hur turismverksamheten arbetar för att anamma Malmö och Helsingborgs strategi för 

att få turistinformationen att bli i högre grad rörlig och digital. I enlighet med O´Dell (2005) är 

det relevant att platsmarknadsförare eller stadsplanerare hittar nya sätt att samverka eftersom 

turisternas sätt att resa blir allt mer mobil, de måste alltså ändra sitt sätt att se på vad som är 

lokalt och erbjuda turister mer rörliga upplevelser. Innovativa metoder och stor kreativitet krävs 

för en tydligare digital marknadsföring av en destination men belyser samtidigt de rådande 

kunskapsluckorna inom området (Hays et al, 2013). Turismverksamheten betonar att de vill 

skapa ett mobilt informationsflöde för att följa dagens trender och hitta gästerna där de befinner 

sig. Huruvida ett mobilt informationsflöde skulle se ut i praktiken framkom dock inte i intervjun, 

kanske på grund av vår semistrukturerade intervju som hade förutbestämda frågor.  

5.3 Airbnb och värdarna 

5.3.1 Förhållanden och utbyten 

Vid analys av empirin kan en önskan om ett tämligen öppnare Airbnb framhävas från både 

turismverksamheten och Visit Värmland. För att få en mer djupgående förståelse kring Karlstads 

gäster är de i behov av statistik från Airbnb som kan påvisa hur många gästnätter deras stad har 

och även utgöra en bredare förståelse för vilka typer av besökare som reser till Karlstad. Bohlin 

och Elbe, (2012) uppmärksammar problematiken kring de gästnätter som inte inkluderas inom 

den Statistiska Centralbyrån och lyfter därmed fram att statistiken om gästnätter blir då 

missvisande eftersom många besökare faller bort inom ramen. Detta är inte någonting som 

endast påverkar Karlstad och deras verksamhet, utan även Sverige i stort. Vikten av att föra en 

rättvis statistik handlar om möjligheten att följa ekonomiska aktiviteter bland turistföretag och 

även utifrån en informationsaspekt. Detta lyfter även Visit Värmland som menar att det hade 

varit intressant att ta del av Airbnbs information om gästnätter för att vidare kunna jämföra sig 

med andra regioner.  

 

                                                
65 Marita Närtell, Turismstrateg, Turismverksamheten Karlstad kommun. Intervju den 8:e maj 2018. 
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Således önskar turismverksamheten i Karlstad ett bredare utbyte från Airbnb då de beskriver att 

de hoppas att plattformen ska börja se sig som en viktig turismaktör som därmed också kan 

tänka sig något typ av utbyte. I denna mening syftar turismverksamheten också till ett intresse för 

Airbnbs värdar, då de belyser dem som relevanta komponenter för Karlstads 

destinationsutveckling. Närtell66 betonar här att hon antar att Airbnbs besökare bara kommer att 

bli fler och därför är det viktigt att turismverksamheten förstår dessa besökare, vilka de är och 

hur de hittar information. Den informationen sitter oftast värdarna på och den är relevant för 

Karlstads turismverksamhet för att kunna anpassa deras strategiska arbete efter stadens besökare. 

Information som Närtell67 menar att de skulle kunna delge värdarna är främst kunskaper om 

Karlstad som destination, vad som händer och vad som finns att erbjuda gästerna. Detta menar 

Närtell68 innebär också att den nya besöksservicen som ska ersätta turistbyrån kommer ha 

enklare att nå ut till dessa gäster. I relation till turismverksamhetens strävandemål och önskan att 

lära sig mer om Airbnbs gäster i Karlstad visar Laws (1995) teorier om marknadsföring av en 

destination på liknande samband av verktyg för destinationsutveckling. Law (1995) poängterar att 

det är betydelsefullt för en destination att arbeta utefter en identifierbar målgrupp, att ha en 

övergripande överblick på staden, att se över stadens attraktioner, att hitta vad som saknas och 

även hitta marknadsföringsmetoder gentemot nya identifierade målgrupper.  

 

I frågan om vad värdarna önskar från turismorganisationerna i Karlstad framhäver både Kevin69 

och Maria70 en övergripande sammanställd aktivitetslista eller broschyr som innehåller relevant 

information om tips eller vad som finns att göra i Karlstad. Idag har flera av värdarna kartor 

samt andra broschyrer hemma som deras gäster har tillgång till, detta material hämtades från 

turistbyrån. Utöver turistbyråns funktion som utlämning av information och material var det två 

av värdarna som nämnde att de hittade information om evenemang eller dylikt på digitala 

plattformar som facebook.se och visitkarlstad.se. En mer utarbetad och konkretiserad relation 

mellan värdarna till någon turismaktör i Karlstad är dock inget som finns idag. Alla värdarna 

uttryckte ett starkt och kort nej vid frågan om de har något samarbete med något företag i 

Karlstad. Denna fråga kan i efterhand dock förstås ha varit ledande då det endast gick att svara 

ett ja eller nej. Frågan borde därför ha omformulerats för att få ett djupare svar eller analys kring 

ämnet. 

                                                
66 Marita Närtell, Turismstrateg, Turismverksamheten Karlstad kommun. Intervju den 8:e maj 2018. 
67 Marita Närtell, Turismstrateg, Turismverksamheten Karlstad kommun. Intervju den 8:e maj 2018. 
68 Marita Närtell, Turismstrateg, Turismverksamheten Karlstad kommun. Intervju den 8:e maj 2018. 
69 Kevin, Airbnb värd. Intervju den 9:e maj 2018 
70 Maria, Airbnb värd. Intervju den 13:e maj 2018 
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Lena71 berättade i sin intervju att för henne finns det inget intresse av något samarbete i 

framtiden heller, framförallt eftersom hon anser att Airbnb redan blivit kommersiell i perspektiv 

till hur plattformen var utformad tidigare. Adeles72 relation till turismverksamheten berör snarare 

att hon vill att turismverksamheten fortsätter utveckla Karlstad som turiststad. För henne är det 

exempelvis viktigt att det finns attraktioner för barnfamiljer och att hon kan vara stolt över 

staden.  

5.3.2 Relationen mellan gäst och värd 

Alla värdar framhäver att de har haft en blandad skara av gäster, allt från internationella till 

nationella gäster. Lena73 belyste under intervjun positiva aspekter av att vara värd och menar att 

hon uppskattar att lära känna nya människor eftersom hon träffar så många olika personer från 

olika kulturer. Hon nämner bland annat att hyra ut genom Airbnb är som att öppna en dörr till 

världen. Relationen mellan värd och gäst kan tolkas enligt Urry och Larsen (2011) ha stor 

betydelse för turismen i och med de sociokulturella förhållanden som skapas i mötet mellan värd 

och gäst. De menar att en integrerad relation kan skapa förståelse och medvetenhet för andra 

kulturer och genom det skapa och sprida ett slags internationellt språk.  

 

Varför gästerna i sin tur väljer att bo på Airbnb i jämförelse med andra traditionella boenden 

handlar enligt flertalet värdar om, förutom att det är billigare även den sociala interaktionen och 

möjligheten till att få inblick i vardagslivet. Dessa gäster har olika reseanledningar för att besöka 

Karlstad. Bland annat nämner de flesta värdarna i deras intervjuer att Karlstads geografiska 

placering är en stor anledning hos deras gäster att besöka staden. Både Maria74 och Kevin75 

nämner att de identifierar två olika typer av gäster. En av dessa har en stark betingning till 

Karlstads geografiska läge och det är främst sommarturisterna som ofta är på en bilresa mellan 

Stockholm och Oslo. Fortsättningsvis har den andra gästen ofta en stark anknytning till 

universitetet.  

 

 

 

 

                                                
71 Lena, Airbnb värd. Intervju den 9:e maj 2018 
72 Adele, Airbnb värd. Intervju den 15:e maj 2018 
73 Lena, Airbnb värd. Intervju den 9:e maj 2018 
74 Maria, Airbnb värd. Intervju den 13:e maj 2018 
75 Kevin, Airbnb värd. Intervju den 9:e maj 2018 
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6. Diskussion 

I följande kapitel konkretiseras en diskussion kring de ämnen som lyfts fram i analyskapitlet. Överrubriken 6.1 

Delningsekonomi, belyser ämnet delningsekonomi och hur fenomenet framhävs i Karlstad som turiststad medans 

överrubriken 6.2 Destinationsutveckling, åskådliggör hur Airbnb kan vara en del av Karlstads 

destinationsutveckling. Fortsättningsvis framhävs en diskussion om vilka typer av utbyten mellan aktörerna som 

skulle kunna gynna destinationen Karlstad i överrubriken 6.3 Airbnb och värdarna.  

 

Efter analys av det empiriska materialet och den tidigare forskningen finns det flera intressanta 

aspekter att diskutera i relation till studiens syfte och för att besvara studiens frågeställningar. 

Syftet med studien var att belysa på vilket sätt plattformen Airbnb, som en del 

av delningsekonomin, har en funktion i en destinations turismutveckling med utgångspunkt i 

destination Karlstad. De områden som är relevanta att diskutera för att se om och i så fall hur 

Airbnb har en funktion för destinationen Karlstad är delningsekonomins betydelse för Karlstads 

som destination, vilka effekter Airbnb utgör för destination Karlstads turismutveckling samt 

belysa de utbyten och den samverkan som önskas hos de olika respondenterna.  

6.1 Delningsekonomi 

Vilken roll har och kommer delningsekonomin, utifrån Airbnb att spela för en destinations 

turismutveckling? Detta besvaras genom att förankra forskningsfrågan utifrån 

delningsekonomins betydelse samt produktion och konsumtion inom delningsekonomin. 

Studiens resultat visar på att delningsekonomins produktion samt konsumtion har en betydande 

roll i dagens samhälle. Det blir tydligt att både Närtell och Jacobsson som representerar två stora 

turistorganisationer i Karlstad ser på delningsekonomin som ett fenomen som ständigt växer och 

som kommer att ha allt större värde inom turismnäringen. Idag kan det exempelvis vid tolkning 

av analysen framstås att Airbnb har en betydelse för Karlstad som destination, men vilken roll 

synliggörs inte. Detta på grund av att plattformen framstår som en relativt sluten aktör inom 

turismbranschen eftersom information kring Airbnb tidigare inte har varit tillgänglig för andra 

turistorganisationer. Däremot visar Karlstads turismverksamhet hopp om att Airbnb kommer att 

öppna upp sig allt mer gentemot den traditionella turistindustrin. 

 

Det positiva med delningsekonomin och exempelvis Airbnb kan vid tolkning vara deras funktion 

som en disruptiv innovation som vidare möjliggör tjänster som den traditionella 

boendemarknaden inte kan erbjuda. Att bo i någon annans hem möjliggör för gästen större 

potential att uppleva någonting autentiskt och lokalt vilket i sin tur är någonting som både 
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Närtell och Jacobsson lyfter fram som positivt med delningsekonomin. De gäster som söker 

sådana typer av tjänster och upplevelser kommer att välja bort Karlstad om exempelvis Airbnb 

inte finns där. Däremot kan delningsekonomin med Airbnb som en disruptiv innovation i fokus 

utgöra negativa effekter eftersom dessa ofta grundas som en egen marknad eller en liten marknad 

men som många gånger växer och tillslut genomtränger den traditionella marknaden. Detta kan 

utgöra negativa effekter eftersom delningsekonomin står utanför den traditionella ekonomin och 

därför inte bidrar gentemot samhället. Detta är en problematik som ofta framhävts i samband 

med Airbnb i och med att de inte betalar någon turistskatt för de turister som nyttjar deras tjänst 

och eftersom det även förekommer olagliga uthyrningar. Fortsättningsvis kan delningsekonomin 

utifrån en större kontext utgöra problematik inför lokalbefolkningen eftersom många bostäder 

genom Airbnb används för korttidsuthyrning istället för långtidsuthyrning till lokalbefolkningen. 

Denna problematik är således ingenting vi har kunnat se i Karlstad eftersom den inblick vi fått 

genom värdarna visar på att de hyr ut av helt andra syften och under andra omständigheter. 

Därmed kan problematiken kring vinstdrivande korttidsuthyrning tolkas vara mer aktuellt i större 

städer.   

6.2 Destinationsutveckling 

Frågeställning två handlar om på vilket sätt Airbnb är en del av en destinations turismutveckling. 

Denna fråga besvaras genom att framhäva värdarnas roll inom en destinations utveckling och 

genom att belysa hur en destination kan utvecklas genom digitalisering. Airbnbs värdar kan 

tolkas som viktiga komponenter eftersom det är värdarna som möter gästerna och därigenom 

också representerar Karlstad som destination och påverkar gästernas upplevelse av destinationen 

i helhet. Utifrån ett producentperspektiv är det därför viktigt för turismverksamheten att känna 

till Airbnbs gäster för att kunna bemöta deras behov. Fortsättningsvis kan det utifrån 

intervjuerna påvisas att plattformens existens är viktig för Karlstad som destination eftersom det 

lockar besökare som letar efter den typen av boenden. De besökare värdarna beskriver kan 

främst sammanställas i två olika målgrupper. Den ena är sommarturisten som är på bilresa och 

stannar i Karlstad en kortare period innan de åker till Oslo eller Stockholm, och den andra är en 

vinterturist som stannar lite längre och som ofta har någon typ av anknytning till universitetet. 

Vidare har det utstuderats att dessa gäster väljer Airbnb i ekonomiskt, praktiskt och socialt syfte. 

Om dessa boenden inte finns i en destination kan resenärerna möjligen välja bort Karlstad som 

resmål.  
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Eftersom turister idag söker allt mer autentiska upplevelser är de också mer kritiska till den 

information som når dem. Därför har turister också blivit bättre att på egen hand hitta 

information genom olika typer av digitala kanaler. Dessa digitala kanaler byggs på andra 

människors egenupplevda erfarenheter som har betygsatts online. Varför detta är intressant att ta 

del av som turist beror på den sociala interaktionen som kan uppstå mellan skribenten och 

läsaren som båda är konsumenter. Det är alltså konsumentperspektivet som lyfts på dessa typer 

av plattformar, dock kan det vid analys tolkas som att dessa individer även blir till 

medproducenter eftersom de marknadsför en destination. Inte bara är det viktigt för en 

destination att se värdarna som medproducenter utan det är även viktigt att uppmärksamma vilka 

typer av behov en besökare har som får dem att välja specifika boenden. Vad som lockar 

gästerna att välja ett Airbnb som boende i Karlstad kan förstås ha både en ekonomisk och en 

social aspekt. Dels är dessa typer av boenden billigare än hotellen och har större potential att 

erbjuda autentiska upplevelser gentemot besökaren. Vidare har värdarna en stor roll i gästernas 

val av resa när de marknadsför sitt boende. Beroende på vad de skriver i sin profil eller vad de 

skriver om sitt boende ökar möjligheten att locka besökare till både Karlstad som destination 

eller till Sverige.  

 

När Airbnbs gäster sedan valt sitt boende och är på destinationen har värdarna fortfarande en 

betydande roll för gästens upplevelse av platsen. Detta beror på den information som värden 

besitter och väljer att ge ut. Värdarna anser sig inte ha en stor påverkan på destinationen i sig 

eftersom de har så få gäster i relation till exempelvis hotellen, men däremot anser de sig ha en 

betydande roll för deras gästers val av aktiviteter och attraktioner. Exempelvis brukar värdarna ge 

tips om restauranger, kommunikationer eller kulturupplevelser. Några av dem har även kartor 

eller andra redskap som kan bidra till deras gästers upplevelser. Denna typ av information kan 

tolkas vara relevant för turismverksamheten för att få en bredare förståelse om Airbnbs gäster 

och därigenom kunna se till deras behov och även för att kunna anpassa sig efter dem.  

 

För att turismverksamheten ska kunna sprida information om Karlstads till deras besökare har de 

påbörjat ett arbete gentemot en ny besöksservice som ska möta gästerna där de är, både digitalt 

och fysiskt. Turisterna är idag mer rörliga, mobila och digitala än vad de tidigare varit vilket 

medför utifrån ett producentperspektiv ett behov av att politiker eller stadsplanerare ändrar sin 

syn på vad som är lokalt. Detta för att i framtiden fånga upp stadens gäster och locka dem att 

återbesöka destinationen. För att bemöta detta krävs det att hålla turisterna rörliga under sin 

vistelse och därigenom anpassa sin verksamhet efter dagens mobila samhälle. Om den nya 
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besöksservicen kan anpassa sig efter gästerna genom att befinna sig där de är, digitalt och fysisk, 

kan det i sin tur tolkas bidra till en rörligare turism i Karlstad.  

6.3 Airbnb och värdarna 

Frågeställning tre ifrågasätter vilka typer av utbyten som potentiellt kan utvecklas mellan Airbnbs 

värdar och en destination. För att bevara frågeställningen riktas uppmärksamheten mot 

förhållanden och utbyten mellan värdarna och en destination samt relationen mellan gäst och 

värd. Vid reflektion kring respondenternas svar från värdarna kan det tydas att majoriteten av 

dem inte ser något formaliserat utbyte mellan dem och destinationen Karlstad. Däremot 

framkom det förslag som Karlstads turismverksamhet eller Visit Värmland skulle kunna hjälpa 

till med. Exempelvis har det önskats en sammanställd lista och en guide över dagliga aktiviteter i 

Karlstad som ska vara lättförståelig för både gäster och värdar. Frågan är dock, om detta typ av 

material redan finns men hur tillgänglig är den då? I intervju med andra värdar framkom det 

exempelvis att de hämtar broschyrer hos turistbyrån samt skickar dit sina gäster för bredare 

information om Karlstad. I jämförelse säger Jacobsson att det Visit Värmland kan bidra med är 

den information som de publicerar på deras digitala kanaler. Någon annan typ av samverkan med 

värdarna kan tolkas vara svårt utifrån deras perspektiv. Karlstads turismverksamhet ser däremot 

större möjligheter för utbyte mellan dem och Airbnbs värdar. Det som de är intresserade av är 

informationen kring värdarnas gäster eftersom den informationen har betydelse för hur 

turismverksamheten kan arbeta med Karlstads destinationsutveckling och besöksnäring. Om de 

får denna information möjliggörs en större chans att få en övergripande blick över Karlstads 

målgrupper och trender vilket skapar bättre förutsättningar att också anpassa och utveckla 

destinationen. Exempelvis var det en värd som beskrev att en del av hennes gäster ingår under 

målgruppen barnfamiljer men att Karlstad inte har många aktiviteter som passar målgruppen och 

lockar dem hit. Därför önskar denna värd att turismverksamheten i Karlstad arbetar med att 

vidareutveckla turismindustrin och syftar främst på barnaktiviteter.  

 

När det handlar om Airbnb som plattform är både turismverksamheten och Visit Värmland 

väldigt intresserade av information kring statistik på gästnätter. Idag är denna typ av statistik svår 

att få tag på från Airbnb vilket är en problematik utifrån Visit Värmland och turismverksamheten 

eftersom det försvårar processen i att få ett helhetsgrepp över gästnätter i destinationen. Om en 

destination inte har en rättfärdig statistik är det svårt att jämföra deras besöksnäring med andra 

destinationer.  
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Efter analys är det intressant att belysa hur ett utbyte skulle kunna se ut mellan Airbnb, deras 

värdar och destinationen. Vid reflektion skulle det kunna skapas informella utbyten mellan 

Airbnb och turismverksamheten i Karlstad eller Visit Värmland. Ett sådant informellt utbyte 

skulle kunna röra sig om information om statistik, målgrupper eller aktiviteter. Däremot kan det 

tydliggöras att något typ av samarbete mellan dem skulle vara svårt. Dels utifrån Visit Värmland 

och turismverksamhetens perspektiv vars medlemmar kan se Airbnb som en konkurrent och 

dels utifrån Airbnb på grund av att det kan tolkas riskera den bild som de vill förmedla till sina 

användare. Under intervjuerna med värdarna framkom det exempelvis att flera av dem använde 

sig av Airbnb som mötesplats för uthyrning eftersom de ansåg att plattformen förde med sig 

trygga och säkra funktioner. Detta härrör också i Airbnbs strävan om “connect and share” och 

att värden själv kan välja vem som hyr boendet. En av värdarna nämner dock att plattformen 

börjar bli allt mer kommersialiserad och att de därför börjar sträva iväg från deras tidigare image. 

Ett kommersialiserat samarbete skulle utifrån Airbnbs perspektiv skapa fokus på ekonomisk 

tillväxt och därmed potentiellt tappa tilliten hos användarna.  
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7. Slutsats 

I följande kapitel beskrivs de slutsatser som har vuxit fram utifrån den genomförda studien. De ämnen som 

belyses under detta kapitel svarar på studiens syfte och frågeställningar och lyfter avslutningsvis en argumentation 

om varför ämnet är intressant att studera och relevant utifrån ett samhällsperspektiv. 

 

I förhållande till studies syfte kan det sammanfattningsvis tydas att Airbnb som plattform och 

boendealternativ har en funktion i destinationens utveckling på flera olika sätt. Den roll som 

delningsekonomin kommer att spela för en destination är uppdelad i både positiva och negativa 

aspekter. Det positiva är att Airbnb som ett exempel utifrån delningsekonomin erbjuder boenden 

som den traditionella marknaden inte kan erbjuda vilket innebär att en annan typ av målgrupp 

lockas till Karlstad. De negativa aspekterna däremot synliggörs utifrån ett samhällsperspektiv då 

plattformen inte bidrar ekonomisk gentemot samhället utan istället sätter individernas behov i 

centrum. Utifrån en större kontext kan fenomenet således skapa problem för lokalbefolkningen i 

framförallt större städer och därför finns det en risk i hur Airbnb och delningsekonomi ska 

fortsätta att växa utan att föra med sig problematiska följder. Däremot är plattformen inte 

tillräckligt etablerad i Karlstad för att utgöra ett sådant typ av hot idag. 

 

För att besvara studiens andra frågeställning kan vi konstatera att Airbnb utifrån olika aspekter 

kan förstås som en del av Karlstads turismutveckling. Bland annat eftersom värdarna som finns i 

Karlstad är medproducenter för Karlstads destination då de representerar staden både online och 

på plats. Det kan även fastställas att Airbnb lockar besökare genom att finnas på platser där de 

kommersiella boendena oftast inte är placerade. Destinationerna måste också förstå vilka typer 

av gäster det är som bor med Airbnb för att möta deras behov genom att exempelvis vara mer 

mobila. Att försöka förstå Airbnbs kundgrupper kan även förstås fördelaktigt för mindre eller 

andra medelstora städer att ta sig an i arbetet med att utveckla en destinations besöksnäring.  

 

De potentiella utbyten mellan Airbnbs värdar och en destination kan dels belysa olika önskemål 

och även en kritisk aspekt. Det kan konstateras att ett formaliserat utbyte mellan 

turismverksamheten i Karlstad, Visit Värmland och Airbnb skulle vara svår att skapa utifrån 

vardera aktörs perspektiv. Vidare kan det även vara oetiskt av Airbnb att skapa ett utbyte med 

dem eftersom det kan påverka hur deras användare ser på Airbnb som företag.  

De utbyten som kan synliggöras mellan aktörerna och som skulle kunna appliceras till andra 

destinationers turismverksamheter berör främst frågor kring information. Visit Värmland samt 

Karlstads turismverksamhet behöver exempelvis information om Airbnbs gästnätter och måste 
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även ta reda på vilka Airbnbs gäster är samt deras behov. Detta är relevant för att utveckla en 

destination utefter alla de kundgrupper som besöker staden. Värdarna i Karlstad önskar 

grundläggande och informativ information om destinationen och de aktiviteter som sker i 

Karlstad. 

 

7.1 Framtida forskning 

Utifrån en större kontext kan studien genom ett samhällsperspektiv bidra med en mer 

djupgående förståelse för hur relationen mellan Airbnb, deras värdar och turistorganisationer ter 

sig och på vilket sätt relationen även kan ses som föränderlig. Nya kunskaper har på det sättet 

framkommit vilket kan belysa hur samhället och turismindustrin potentiellt kan förhålla sig och 

bemöta fenomenet kring delningsekonomi och företag som Airbnb. För vidare forskning är det 

därför intressant att jämföra vår studie med en annan medelstor stad i Sverige eller utomlands för 

att se om liknande resultat skulle framgå. Perspektivet är intressant eftersom det tidigare inte har 

skapats många studier som utifrån en medelstorstad undersöker Airbnb och delningsekonomi 

utifrån ett producentperspektiv med den ansats och vetenskapsteoretiska utgångspunkt vi har 

tagit. Vi tror därigenom att vårt bidrag till nästkommande forskning kring delningsekonomi och 

Airbnb fyller en viktig funktion eftersom forskning om delningsekonomi potentiellt kommer att 

växa i takt med hur fenomenet växer.  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

8.1.1 Intervjuguide Jonas Jacobsen och Marita Närtell 

 

Delningsekonomi 

 

1. Vad betyder begreppet delningsekonomi för er som turistverksamhet? 

 

2. På vilket sätt kan ni se att dlningsekonomin är eller kommer att bli en del av turismindustrin i 

Sverige och i Värmland? 

 

3. Hur ser er relation och förhållande ut med dagens delningsekonomi? Det vill säga, hur 

förhåller ni er till fenomenet, vilken kunskap finns och finns fenomenet med i någon typ av 

strategiskt arbete?  

 

Destinationsutveckling 

 

4.  Hur ser ert samarbete ut idag med Karlstads olika gästboenden eller logier? 

 

5. Vilken roll tror ni att den teknologiska utvecklingen av turisttjänster har i dagens mobila 

samhälle? 

  

6. Vad tror ni den teknologiska utvecklingen av turisttjänster kommer betyda för karlstad 

turismutveckling? 

 

7. Har ni något samarbete med olika digitala plattformar i Karlstad, som ex. bokningssidor hur 

ser det i så fall ut? 

 

Airbnb och värdar 

 

8. Hur ser ni på Airbnb som företag och vad vet ni om de? 
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9. Vilka effekter tror ni utifrån kommunens perspektiv att Airbnb har för destination Karlstad? 

 

10.  Kan du se någon roll som Airbnbs värdar spelar för Karlstads destinationsutveckling? 

 

11.Vilka kunskaper och resurser besitter ni som ni tror skulle kunna gynna Airbnbs värdar? 

 

12. Ser ni någon typ av interaktion eller utbyte med Airbnb eller deras värdar i Karlstad som kan 

antas vara fördelaktigt från ert perspektiv? 

(följdfråga om det behövs ex varför)  

 

8.1.2 Intervjuguide värdar  

 

Värden 

 

1. Berätta lite om dig själv 

 

2. Vad har du för anknytning och koppling till Karlstad? 

 

3. Berätta om bakgrunden till varför du valde att hyra ut genom Airbnb och vad det innebär att 

vara en superhost?  

 

Gästen 

 

4. Vad brukar gästen fråga om och vilken information om staden brukar du ge ut? (ex. ge 

personliga rekommendationer, upplevelser eller kanske frukost?) 

 

5. Berätta lite om era gäster, vilka är de vad brukar de göra? Internationella?  

 

6. Varför tror du att dina besökare väljer airbnb istället för hotell eller liknande?  

 

7. Vad anser du skiljer sig mellan ditt hem och ett vanligt hotell? 

 

8. Vet du varför dina gäster väljer att besöka karlstad och finns det återkommande gäster? 
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9. Vad brukar dina gäster efterfråga (upplevelser, restauranger osv)? 

 

Karlstads Turism 

 

10. Har du något typ av samarbete med andra företag i Karlstad? 

 

11. Vilken påverkan tror du att du som värd har på turismutvecklingen i Karlstad? 

 

12. Vad vet ni om turismverksamheten i Karlstad och Visit Värmland?  

 

13. Tror du att Karlstad har någonting dem skulle kunna bidra med för att förbättra din situation 

som värd och för att göra gästens upplevelse ännu bättre? 
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8.2 Fördelning av arbete 

Fördelningen av arbetet är relativt komplex då vi har skrivit en stor del av arbetet, ord för ord, 

tillsammans. Den uppdelnings som skett har däremot främst berört metod samt teoridelen. I 

metod har Sofia skrivit delen om 2.2.1 Urval och delen om 2.3 Metodkritik. Frida har skrivit delen 

om 2.1.2 Abduktiv ansats, 2.2.1 Kvalitativ metod, 2.2.2 Kvalitativa intervjuer, 2.3.2 Genomförande av 

intervjuer, 2.3.2 Källkritik. I teorikapitlet har fördelningen sett ut som följande att Sofia har skrivit 

delen om 3.1 Delningsekonomi samt 3.2 Destinationsutveckling. Frida har skrivit del 3.3 Airbnb och 

Värdar. Intervjuerna som genomfördes fördelades genom att vi turades om att ställa frågor samt 

dokumentera svaren mellan respondenterna. Vi fördelade även transkriberingen så att ingen 

skulle behöva göra mer än den andra. Resterande delar har arbetats fram tillsammans.   


