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Abstract 

Det finns inom forskningen en traditionell uppfattning om hemmet som en plats för vila, fritid 

och reproduktion, avskild från ekonomisk aktivitet. Denna uppsats ifrågasätter den 

traditionella distinktionen, med hänsyn till delningsekonomin och det växande fenomenet av 

övernattningstjänster riktade mot bostäder, i detta fall representerat av Airbnb. Studien 

undersöker förutsättningar och drivkrafter till att hyra ut det som tidigare setts som kärnan i 

den privata sfären; hemmet. Detta genom att undersöka Airbnb-värdars förhållande till 

hemmet och det privata. Resultatet visar att hemmet har fått ytterligare en funktion och att 

gränsen mellan det offentliga och det privata är under omvärdering. 

 

 

 

Nyckelord: Airbnb, delningsekonomi, hemmet, offentlig och privata sfär  
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"Today, homes are designed around the idea of privacy and separation. What if 

homes were designed to be shared from the ground up? 

I see a future of shared cities that bring us community and connection, instead of 

isolation and separation." 

- Joe Gebbia, Airbnb (TEDtalk 2016) 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Delningsekonomin innebär en grundläggande principiell omställning i vårat ekonomiska 

system, då den baseras på tillgänglighet snarare än ägande (Botsman & Rogers 2010). 

Det finns idag ett växande antal företag som inriktar sig på denna modell och många av 

dem har fått världsomfattande räckvidd. Delningsekonomin innefattar plattformar riktade 

mot allt från hundpassning till middagsbjudningar, med kända exempel såsom 

TaskRabbit (arbetskraft), Uber (transport) och Airbnb (övernattningstjänst). 

Airbnb är en internetbaserad förmedlingstjänst för uthyrning av bostäder, som sedan 

lanseringen 2008 har huserat 60 miljoner gäster i fler än 190 olika länder (Airbnb, 2016). 

Företaget värderas idag till 10 miljarder dollar och har således passerat väletablerade 

hotellkedjor som exempelvis Hyatt (Byers m.fl. 2016: 2). Denna framgångssaga visar 

dels att tjänsten utgör en konkurrenskraftig utmanare för den traditionella 

hotellbranschen, dels att många människor är villiga att dela på sina hem. Detta är 

intressant, med tanke på att hemmet inom forskningen länge har setts som en plats 

reserverad åt det privata, avskärmad från ekonomisk aktivitet (Domosh & Seager 2001; 

McDowell 1999).   

"My home is my castle" är ett sedvanligt ordspråk som syftar på att hemmet är ens fristad, 

vars lagar och tillträde styrs med suveränitet av innehavaren. Detta kan ses som talande 

för en allmänt erkänd gräns mellan det offentliga och privata; tröskeln till hushållet. 

Innanför denna återfinns det allra mest intima, dina personliga ägodelar, fotoalbum och 

allehanda prylar med affektionsvärde. Airbnb har tagit det steget många inte trodde var 

möjligt, en kommersialisering av det mest intima (Joe Gebbia, TEDtalk 2016). 

När vi öppnar dörrarna till våra bostäder för främlingar, öppnar vi samtidigt dörrarna till 

vad som för dem flesta är det mest intima; den privata sfären. Delningsekonomin och 

tjänster såsom Airbnb innebär att gränsen mellan marknaden och det privata suddas ut. 

Men vilka är de bakomliggande motiven? Handlar det om ett nytt sätt att tjäna pengar 

styrt av marknadskapitalistiska krafter, eller är det sociala aspekter och en rörelse mot en 

större gemenskap som är den viktigaste drivkraften? I så fall, vad säger detta om 

individens förhållande till hemmet? Innebär detta en omvärdering av var gränsen mellan 

det offentliga och det privata går? Denna gränsdragning är avgörande för hur vi 

interagerar med varandra samt hur vi organiserar samhället i stort och är således av 

fundamental betydelse.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka Airbnb-värdars förhållande till hemmet och 

gränsdragningen mellan det offentliga och det privata. 

De frågeställningar som studien ämnar besvara är;  

 Varför och under vilka förutsättningar är Airbnb-värdar villiga att dela sitt hem 

med främlingar? 

 Hur ser Airbnb-värdar på sitt hem och vad är deras förhållande till det privata?  
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1.3 Avgränsningar 
Studieområdet är avgränsat till Stockholm med kranskommuner. Stockholm är, vid en 

första anblick på Airbnbs hemsida, det området i Sverige med flest aktiva värdar och 

utgör således ett studieområde med ett brett underlag av potentiella respondenter.  

1.4 Definitioner 
Airbnb:  

Ett internetbaserat nätverk för uthyrning av bostäder.  

Delningsekonomi:  

Samlingsnamn för en ekonomisk modell baserad på att dela, låna, hyra eller hyra ting 

snarare än att äga dem. Ägandeskap ersätts av access, benämns även som den ”nya 

ekonomin”. (Botsman & Rogers 2010)  

1.5 Disposition 
Uppsatsens resterande avsnitt struktureras enligt följande; Kapitel 2 behandlar 

metodvalen, tillvägagångssätt och kritik gentemot de vetenskapliga valen som gjorts. 

Kapitel 3 redovisar teori och tidigare forskning som är relevant i förhållande till studiens 

syfte och frågeställning. Kapitel 4 presenterar studiens empiriska resultat, som 

identifierats i enlighet med grundad teoris kodningsprinciper. Kapitel 5 diskuterar och 

analyserar empirin i förhållande till teorin, vilket sedan sätts i relation till studiens syfte 

och frågeställningar för att slutligen härleda till slutsatser. Avslutningsvis föreslås 

framtida forskning för vidare utveckling av denna studies resultat. 
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2. Metod 
Detta kapitel presenterar metodval, urvalsprocess och hur data har bearbetats. Vidare 

diskuteras eventuella brister i tillvägagångssätt och valen som har gjorts, samt 

avslutningsvis forskningsetiska dilemman. 

2.1 Forskningsdesign 
Studien utgår från en fallstudiebaserad forskningsdesign, då den lämpar sig väl för 

undersökningar av explorativ karaktär och när fenomenet i fråga är relativt nytt och 

outforskat (Gummeson 2004: 118). Fallet Airbnb representerar en trend inom 

delningsekonomin och studien söker svara på bakomliggande drivkrafter för 

delandet av hemmet och gränsdragningen mellan det offentliga och privata i denna 

kontext. Fallstudier används lämpligen som metod när det handlar om att nå förståelse 

för nya fenomens generella mekanismer såsom "hur" och "varför" det uppstår, samt när 

målsättningen är att empiriskt undersöka en aktuell företeelse i dess verkliga kontext (Yin 

2007: 24 & 31). Vidare anses fallstudier möjliggöra "bredare slutsatser om samhälleliga 

trender och utvecklingstendenser”, samt ”att bidra till mängden total kunskap genom 

teoretisering" (May 2013: 259).  

Fallstudiebaserad forskning är iterativ och dynamisk, i den meningen att forskaren kan 

pendla mellan momenten och revidera sitt upplägg under processens gång (Gummeson 

2004: 120). Detta har varit en fördel då det ger mig en större flexibilitet i forskarrollen. 

Studiens ändamål och förutsättningar bekräftar således valet av metod.  

2.2 Intervjuer 
Studiens målsättning är att få insikt i informanternas upplevelse av Airbnb och kännedom 

om vad som är viktigt för dem i detta sammanhang. Eftersom studien 

rör individens upplevelser och uppfattningar kring hemmet och delandet är 

frågeställningarna av kvalitativ natur. Därför har jag valt att nyttja intervjuer som 

datainsamlingsmetod, då denna öppnar för djupare insikt i individers tankar, känslor och 

erfarenheter (Dalen 2008: 9). Tidigare studier (Ikkala & Lampinen 2015) med liknande 

teoretisk ansats här även valt att använda intervju som metod.  

För att besvara frågeställningarna är det viktigt att respondenterna tillåts tala fritt och föra 

sina egna resonemang. I forskarrollen söker jag svar på specifika och förutbestämda 

spörsmål, samtidigt som jag vill vara mottaglig för informanters subjektiva reflektioner. 

Ett semistrukturerat upplägg tillåter mig att föra samtalet i den riktning som intresserar 

mig, samtidigt som det möjliggör ett klargörande, fördjupande och intimt samtal (May 

2013: 162).  

En nackdel med djupintervjuer är att genomförandet och bearbetningen av insamlad data 

är tidskrävande, vilket helt enkelt begränsar forskaren vad gäller hur många som kan 

genomföras. Inom ramen för detta arbete genomfördes 12 semistrukturerade 

djupintervjuer, vilket ansågs som ett lämpligt antal med hänsyn till tidsaspekten och 

teoretisk generaliserbarhet. 
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2.2.1 Målgrupp & Urval 
I enlighet med studiens målsättning och avgränsning innefattar målgruppen alla Airbnb-

värdar i Stockholm med kranskommuner. Ett lämpligt urval utgörs av en sammansättning 

respondenter som reflekterar en så stor variation som möjligt av fenomenet (Dalen 2008: 

51). Då målsättningen inte är att generalisera till en större population utan snarare att bidra 

till diskussionen om hemmet ställs det inga krav på ett statistiskt representativt urval. 

Likväl anser jag att det är viktigt med ett brett underlag som stöd för teoretiseringen.   

Således har jag valt informanter av olika åldrar och kön, från olika stadsdelar samt efter 

varierande bostadsstorlek och bostadstyp (uthyrning av; ”Eget hus/egen lägenhet”, ”Eget 

rum” samt ”Delat rum”). En annan relevant variabel som kunde ha innefattats är etnicitet, 

då den kulturella aspekten av delande kan vara intressant att belägga. Detta är emellertid 

inte en diskussion som tas upp inom ramen för detta arbete, utan istället föreslås som 

framtida forskning.  

Det är viktigt att få med respondenter från de olika bostadstyperna då det är tänkbart att 

personer som hyr ut hela sin lägenhet, jämfört med dem som hyr ut ett delat rum, inte har 

samma förhållande till och erfarenheter av att bo tillsammans med andra. Dessutom är 

det troligt att de ekonomiska incitamenten väger över de sociala, ifall man inte tänkt 

befinna sig i bostaden under gästens vistelsetid. Vidare har jag, baserat på min egen 

uppfattning och förförståelse, gjort antagandet att inställningen till uthyrningen och det 

privata varierar beroende på ålder och kön. Mitt antagande är att äldre kan ha en mer 

försiktig inställning till intima interaktioner med främlingar och att exempelvis kvinnor 

kan känna sig osäkra med att släppa in främmande män i sitt hem. För att kunna göra en 

samlad bedömning av fenomenet och dess implikationer är det således viktigt att 

innefatta representanter med olika egenskaper från hela spektrumet av 

uthyrningsalternativ.  

Urvalet drogs från Airbnbs hemsida, som utgör ett lättåtkomligt och praktiskt register 

över studiens målgrupp. Inledningsvis delades målgruppen in i tre strata efter 

bostadstyperna ”Eget hus/egen lägenhet”, ”Eget rum” och ”Delat rum”. Detta genom en 

registersökning för varje strata, med samma sökparametrar vid varje tillfälle (se bild 1).  

 

Bild 1: Valbara sökparametrar på Airbnbs hemsida (https://www.airbnb.se/) 

Denna datumsökning har inneburit att vissa potentiella respondenter har uteslutits, med 

andra ord hade respondentunderlaget sett annorlunda ut om andra datum hade angetts i 

sökningen. Detta anser jag emellertid inte vara av betydelse, så länge respondenterna 

utgör en jämn representation av urvalets variabler. Från varje strata handplockades sedan 

30 individer slumpmässigt från olika stadsdelar, varefter en standardiserad förfrågan om 

deltagande skickades via plattformen (se bilaga 1). Denna intervjuförfrågan är inspirerad 
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av en tidigare masteruppsats med en liknande forskningsfråga och metodologisk ansats 

(Thoem 2015: 85). Intresserade respondenter sammanställdes i ett register, varefter fyra 

individer från varje bostadstyp valdes ut, med en så stor åldersspridning och så jämn 

könsfördelning som möjligt (se tabell 1.1 respondentlistan). Varken ålder eller kön anges 

på plattformen, varpå jag fick göra en visuell bedömning och antagande utifrån 

respondenternas profil. Denna stegvisa urvalsprocess ansågs nödvändig, då en jämn köns- 

eller åldersfördelning bland respondenterna inte kunde garanteras från det primära 

urvalet. Respondenternas geografiska spridning blev i slutändan inte helt jämn, då endast 

tre återfinns i Stockholms grannkommuner. Detta ansåg jag emellertid inte vara ett 

problem, då målsättningen om en geografisk spridning inte har varit av överordnad 

karaktär och att urvalet ändå representerar Airbnb-värdar från både innerstad och förort. 

Tabell 1: Respondenter (heter egentligen något annat) 

 

2.3 Transkribering och analysmetod 
Alla respondenter har vid intervjutillfället gett sitt medgivande till att samtalet spelas in. 

Inspelat material var fördelaktigt för mitt val av analysmetod, då det är respondenternas 

egna ord som är av intresse för studien, inte min egen tolkning av vad som har sagts. 

Ljudinspelning säkerställer en i största möjliga mån korrekt återgivning av det som sägs. 

Dokumentering med hjälp av inspelning gör också att intervjuaren inte behöver fokusera 

lika mycket på att föra anteckningar och således kan koncentrera sig på interaktionen med 

respondenten (Kvale & Brinkmann: 218). Transkriberingen gjordes för att förenkla 

insamling av citat till uppsatsen, men har också utgjort en resurs att återkomma till för att 

säkerställa att viktig information inte överses. När det insamlade materialet transkriberats 

skickades en kopia till respondenten, för att således ge denne möjlighet att revidera 

eventuella missförstånd eller felaktigheter.  

För bearbetning av kvalitativ data har jag valt att tillämpa ett kodningsförfarande hämtad 

från grundad teori. Grundad teori utvecklades som en reaktion mot forskning som inte 

ansågs ha kontakt med verkligheten (Gustavsson 2004: 211). Till skillnad från 

andra metoder utgår forskningsprocessen från en initial teorilöshet, där forskaren strävar 

efter att minimera den egna förförståelsen och således vara så opåverkad som möjligt av 

andras idéer och teorier kring det som undersöks (ibid.: 215). Detta för att säkerställa att 

den formulerade teorin är grundad i verkligheten, därav namnet. Avsaknaden av tidigare 

teori förutsätter en induktiv ansats för att kunna besvara denna studies 

frågeställningar. Studien söker således att teoretisera utifrån insamlad empiri, baserad på 

Alias Kön Ålder Grannskap Antal gäster som värd Bostadstyp Kr/natt Plats för intervju Intervjulängd

Anders Man 45 Solna 27 Eget hus/egen lgh 792 Respondentens hem 37 min

Lars Man 56 Hägersten-Liljeholmen 115 Eget hus/egen lgh 695 Respondentens hem 47 min

Rickard Man 30 Solna 1 Eget hus/egen lgh 1048 Respondentens hem 21 min

Sofia Kvinna 53 Östermalm 40 Eget rum 572,5 Café 42 min

Vivianne Kvinna 65 Lidingö 1 Eget rum 272 Arbetsplatsen 49 min

Rasmus Man 37 Hägersten-Liljeholmen 1 Eget hus/egen lgh 1092 Café 46 min

Majeed Man 32 Södermalm 6 Delat rum 630,5 Park 26 min

Daniel Man 28 Norrmalm 20 Delat rum 400 Café 43 min

Johanna Kvinna 27 Östermalm 15-20 Eget rum 767,5 Respondentens hem 64 min

Johan Man 24 Södermalm 15-20 Delat rum 343,5 Café 37 min

Linnea Kvinna 26 Kungsholmen 17 Delat rum 804 Respondentens hem 67 min

Lena Kvinna 52 Kungsholmen 40-50 Eget rum 689 Respondentens hem 70 min
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principer från grundad teori (ibid.: 211). Metoden lämpar sig, likt fallstudiebaserad 

forskning, när studieobjektet är outforskat och teorigenererande.  

2.3.1 Kodningsprocessen  
Det empiriska materialet har bearbetats i enlighet med kodningsförfarandet som 

förespråkas inom grundad teori (Gustavsson 2004: 219). I kodningsprocessen bryts 

insamlad data ner, konceptualiseras  för att därefter sammansättas och organiseras på nya 

sätt (Dalen 2008: 74). Således bildas en övergripande förståelse av materialet som 

möjliggör teoretisering kring fenomenet i fråga. Analysen bygger på en stegvis 

abstraheringsgrad av materialet, från öppen kodning till begreppssättning och 

konceptualisering, samt slutligen teoriskapande (Gustavsson 2004: 221-222). Ett stegvis 

kodningsförfarande syftar till att kontinuerligt värdera och omvärdera det empiriska 

materialet, för att således säkerställa att den generaliserade teorin är nyanserad och väl 

grundad i respondenternas svar. Det handlar om att systematiskt begreppsliggöra 

tendenser i materialet och att identifiera djupare mönster som kan generaliseras till 

processer utanför den kontext data är hämtat ifrån. Under kodningsprocessen har viss 

teoretisk mättnad uppstått, det vill säga att vissa data framkommer upprepade gånger 

(ibid.: 228). Det är upprepade indikatorer och den teoretiska mättnaden som 

konceptualiseringen sedermera har grundats i.  

Under kodningsprocessen har jag kontinuerligt fört ett teoretiskt PM, där tankar, idéer 

och potentiella samband noterats. Detta har varit ett viktigt redskap för utvecklingen 

av slutliga koncept, då den fungerar som en översiktlig databas för återkommande 

värdering och omvärdering av resultaten. Ständig reflektion och självrannsakan är ett 

avgörande kvalitetskriterium när grundad teori tillämpas. Närheten till data är särskilt 

viktig om man hävdar att teorin är grundad i verkligheten (Gustavsson 2004: 233). Teorin 

ska överensstämma med respondenternas verklighet, samtidigt som den förklarar och 

förutsäger bakomliggande processer. Vidare ska teorin vara relevant och icke-

trivialiserande för att kunna tillföra något till forskningen, samt slutligen vara modifierbar 

och transcenderande. Häri ligger svårigheten, att lyfta data från en begränsad kontext till 

ett större generaliserbart sammanhang. I det här fallet är sammanhanget dock inte den 

större populationen, utan studien söker generalisera till teorin. Relationerna mellan 

kategoriserad data representerar abstraherade meningsprocesser (ibid.: 228) och det är de 

upprepade indikatorerna i data som har lett mig till konceptualiseringen samt slutligen 

den teoretiska generaliseringen. 

2.4 Metod- & Källkritik 
En förutsättning för att en studies resultat ska kunna generaliseras till ett större 

sammanhang är att den har en hög grad av reliabilitet och validitet. Särskilt validiteten är 

central inom fallstudier, om fokus ligger på att undersöka ett fenomen är det givetvis 

avgörande att forskaren  också har lyckats fånga in fenomenet i fråga (Gummeson 2004: 

134). Kvale & Brinkmann (2014: 225) påpekar att materialets reliabilitet kan ifrågasättas 

när inspelningar transkriberas, då det genom utskriften av materialet sker en tolkning. 

Ljudinspelningarna från denna studies intervjuprocess har dock transkriberats ordagrant, 

med undantag för upprepningar, icke-verbala ljud och pauser. Detta just för att undvika 

initial tolkning när rådata genereras. Däremot kan det inte undvikas att information 
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försvinner i överföringen från intervjutillfället till dokumenterad data, då respondenters 

rörelser, ansiktsuttryck och emotionella aspekter av samtalet inte kommer med. Vidare 

kan samma ord i skriven form förmedla olika betydelser, exempelvis beroende på var den 

som transkriberar väljer att placera skiljetecken (Kvale & Brinkmann 2014: 226). 

Hög reliabilitet innebär att studien kan upprepas av andra med samma resultat 

(Gummeson 2004: 134). Detta är dock svårt när fallstudiebaserad forskning bedrivs, då 

studieobjektet oftast utgör komplexa fenomen, i situationer som kan vara svåra eller 

omöjliga att återskapa. Gummeson (ibid.) menar emellertid att en hög grad av reliabilitet, 

vad gäller fallstudier, inte är möjlig och inte heller nödvändigtvis önskvärd. Det råder 

tveksamheter vad gäller direkt tillämpning av reliabilitetskriterier på kvalitativa 

undersökningar överlag då det, som Bryman (2011: 354) påpekar, är omöjligt att fastslå 

en enda eller absolut bild av den sociala verkligheten. Vid kvalitativa studier föreslås 

istället användning av begreppen tillförlitlighet och trovärdighet. Ett trovärdigt resultat 

inbegriper att forskningen har utförts enligt forskningsetiska regler och att resultaten har 

rapporterats till de individer som är en del av den sociala verklighet som studerats, för att 

således kunna bekräfta att forskaren har gjort en korrekt uppfattning av denna verklighet 

(ibid.: 355). Detta har också gjorts, vilket således stärker studiens trovärdighet. 

Som intervjuare löper vederbörande alltid risken att påverka respondenten i olika 

avseenden. Intervjun är trotts allt en iscensatt och manipulerad samtalssituation och både 

forskaren och respondenten har innan samtalet föreställningar och förväntningar om hur 

samtalet kommer utspela sig, vilket påverkar hur respondenten i fråga agerar. Kön, 

etnicitet, ålder och utseende är faktorer som kan påverka interaktionen mellan intervjuare 

och respondent (Cloke m.fl. 2005: 165-167). Det är viktigt att vara medveten om att min 

position som intervjuare har direkt och indirekt inverkan på respondenterna och att detta 

också påverkar det insamlade materialet. Jag är i ett avseende en outsider, eftersom jag 

själv inte delar respondenternas erfarenheter som värd. Frågan är dock hur stor inverkan 

detta har haft, eftersom mina egenskaper i övrigt inte skiljde sig märkvärt från 

respondenternas. Jag är en vit, svensk man och en ung stockholmare, fysiska attribut som 

överensstämde tämligen bra med respondenternas. Med överensstämmande menar jag att 

det är attribut respondenterna är vana att bemöta, jag är helt enkelt en ”vanlig man” i deras 

ögon.  

Vid intervjutillfällena har jag så gott det går försökt undvika medvetna intervjuareffekter 

såsom ledande frågor. Dock går det inte att garantera att detta skett undermedvetet och 

att respondenter som följd har anpassat sina svar. Dessa eventualiteter kan ha snedvridit 

materialet, vilket måste beaktas i resultatet.  

Eftersom studien inte söker att statistiskt generalisera behöver urvalet inte vara statistiskt 

representativt. Likväl var målsättningen att få en så bred representation av respondenter 

som möjligt. 7 av 12 respondenter är män och således är könsfördelningen inte helt jämn, 

Stockholm är geografiskt överrepresenterat och det är något fler yngre än äldre, men 

fördelningen efter bostadstyp är jämn. Det ska dock tilläggas att det är övervägande yngre 

individer som nyttjar plattformen, vilket således gör det svårt att få en jämn 

åldersfördelning.  



13 

 

Valet av grundad teori som analysmetod är inte heller helt utan inneboende problematik. 

Grundad teori förutsätter initial teorilöshet och att forskaren i så stor utsträckning som 

möjligt är opåverkad av idéer och tankar utanför det sammanhang som data samlas in. Att 

jag i forskarrollen skulle vara fullständigt opåverkad inför bearbetningen av materialet är 

emellertid inte troligt, då jag själv har erfarenhet av fenomenet i fråga och dessutom har 

påverkats av medierapportering. Däremot har principen om initial teorilöshet styrt den 

analytiska bearbetningen, med kontinuerlig reflektion och förförståelsehantering under 

tolkningsprocessen (Gustavsson 2004: 217).  

Antagandet om teorilöshet och isolation från övriga forskarvärlden är kritik som ofta 

riktas mot studier baserade på grundad teori (Guvå & Hyllander 2003: 84). Jag 

argumenterar dock för att denna studies problemformulering utgör ett område som 

tidigare forskning inte har belyst och att kunskapsluckan således legitimerar en ansats 

från initial teorilöshet. Traditionell vetenskap ska vara objektiv och intersubjektivt, dvs. 

vem som helst ska kunna upprepa undersökningen och komma fram till samma resultat 

kring den verklighet man söker att förklara eller beskriva (Bjereld m.fl. 2009). Detta är 

emellertid en omöjlighet med tanke på den metodologiska ansatsen jag har valt. Det är 

därför viktigt att påpeka att denna studie söker att presentera analytiska hypoteser som 

kan bidra till det övriga forskningsfältet.  

Det skulle kunna påpekas att jag i delar av teorin tillförlitar mig på källor som har några 

år på nacken och således inte skulle vara aktuella idag. De äldre källorna är emellertid 

dem som berör mänsklig territorialitet, vars teorier inte har utvecklats märkbart sedan 

mina valda källor publicerades.  

Att det är svårt att vetenskapligt generalisera resultat från fallstudiebaserad forskning är 

en vanligt förekommande invändning (Yin 2004: 28). Det är här viktigt att vara tydlig 

med vilka frågor studien söker besvara och att ha ett nyanserat förhållningssätt till vilka 

slutsatser som kan dras från den insamlade empirin.   

2.4.1 Etiska dilemman 
Jag har i denna studie följt vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer om 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet 2002). I min roll som forskare är jag skyldig att informera 

respondenterna om deras roll i studien, den tilltänkta användningen av det insamlade 

materialet samt under vilka villkor deltagandet gäller. Detta har gjorts genom  

intervjuförfrågan som skickades ut initialt (se bilaga 1), samt ännu en gång vid 

intervjutillfället innan samtalet började. Att beakta konfidentialitetskravet har i denna 

studie varit särskilt viktigt, eftersom vissa av respondenterna bedriver uthyrningen 

olovligen. Vid andrahandsupplåtelse av bostadsrätt krävs ett godkännande från 

föreningen och vid hyresrätt krävs det ett godkännande från hyresvärden (Hyresnämnden 

2015). Om det uppdagas att de hyr ut utan ett godkännande riskerar de repressalier och i 

extrema fall att bli vräkta. Vidare är frågorna som ställts av personlig och känslig karaktär, 

vilket ytterligare talar för vikten av anonymitet.    

Alla respondenter har före och under intervjutillfället tydligt informerats om intentionerna 

med intervjun och om studiens målsättning. Respondenterna tillfrågades ifall intervjun 
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fick spelas in på min mobiltelefon och alla gav sitt medgivande. Efter att intervjun 

transkriberats har dessa inspelningar raderats. Det transkriberade materialet har skickats 

ut till alla respondenter för att således ge dem möjlighet att påpeka eventuella 

missförstånd eller felaktigheter, vilket också var en förutsättning för studiens 

trovärdighet. Vidare lämnades försäkran om konfidentialitet, som har efterföljts genom 

att i alla anteckningar under processen benämna respondenterna med siffror, 

kategoriserade efter datumen för intervjutillfället. För att säkerställa respondenternas 

anonymitet har de sedan tilldelats slumpmässiga alias, som används i uppsatsen. När 

arbetet är inlämnat och godkänt kommer det resterande empiriska materialet att raderas.  

2.4.2 Generaliserbarhet 
Så hur är det möjligt att generalisera tolv individers subjektiva uppfattning om hemmet 

till en större population? Det är förmodligen mycket svårt och därför inte vad denna studie 

söker att göra. Fallstudier kan inte uttala sig om den större populationen, men är däremot 

generaliserbara i förbindelse med teoretiska hypoteser (Yin 2007: 28). Med hjälp av 

metoden kan forskaren alltså göra en analytisk-, snarare än statistisk generalisering (ibid.: 

52). Denna studies metodologiska ansats möjliggör således, som sagt, en teoretisk 

generalisering men inte en statistisk generalisering. 
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3. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel introduceras för studien relevant teori och tidigare forskning; 

Distinktionen mellan hem och arbete, privat och offentlig sfär samt mänsklig 

territorialitet och främlingen. Forskningen inom alla fälten är omfattande, varpå detta 

kapitel endast fokuserar på de aspekter som rör hemmet.  

3.1 Distinktionen mellan hem och arbete 
Synen på bostaden är en produkt av vår historia. Det finns en traditionell uppfattning av 

hemmet som en plats för fritid, vila och omvårdnad, separerad från ekonomisk 

verksamhet (Domosh & Seager 2001; McDowell 1999). Denna uppfattade förbindelse 

bygger på samhällets uppdelning av hem och arbete, som i sin tur är en produkt av 

kapitalismens framväxt i väst (ibid.). Innan industrialismen arbetade både män och 

kvinnor i de flesta hushållen med jordbruk, vilket gjorde hemmet till en central plats för 

produktion.  Kapitalismens framväxt som dominerande ekonomiskt system och en ökad 

långdistanserad handel resulterade i att varor som tidigare producerats i hemmet nu 

producerades i staden. Hemmet blev således en konsumerande, snarare än en 

producerande enhet (McDowell 1999: 81).  

Kvinnors arbete syftade till reproduktion för familjen och sysslor såsom barnomsorg, 

syarbete och matberedning, medan den ”riktiga” produktionen utfördes av männen i 

staden (Domosh & Seager 2001: 4). Reproduktion och produktion skiljdes från varandra 

och således även hemmet från arbetet. Det var en ideologisk uppdelning, då olika värden 

tillskrevs de två sfärerna (ibid.). Den maskulina, produktiva sfären porträtterades som en 

värld av likvärdiga individer med likvärdiga möjligheter till framgång genom ekonomisk 

konkurrens. Den kvinnliga sfären karaktäriserades däremot av familjär gemenskap, 

omsorg och spiritualitet, vilket skulle skyddas från den yttre världens tuffa konkurrens 

(McDowell 1999: 75). 

Domosh & Seager (2001: 28; 33) menar att hemmet än idag är en starkt könskodad plats. 

Vi bor fortfarande i bostäder byggda på principer från den ideologiska uppfattningen om 

hemmet som en plats för fritid, vila och omvårdnad och inte en plats för ekonomisk 

verksamhet. Feministisk forskning kritiserar dock denna syn och påpekar att det är viktigt 

att inte ta könsbetingade associationer för givet eller att se dem som permanenta 

(McDowell 1999:93). Dessutom påpekas att distinktionen mellan hem och arbete börjar 

suddas ut, med tanke på den tilltagande andelen individer som arbetar hemifrån (Domosh 

& Seager 2001: 33).  

3.2 Den privata och offentliga sfären 
Distinktionen mellan det privata och det offentliga är en grundläggande komponent i 

organiseringen av staden. Gränsen mellan hemmet och gatan som karaktäriserar livet i 

staden idag, återfinns även bland ruinerna från de tidigaste städerna i civilisationens vagga 

(Madanipour 2004: 1). Detta indikerar på en grundläggande mänsklig vilja att separera 

rummet i det egna och de andras, två sfärer som formar hur individer interagerar med 

varandra i en social omgivning.  
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Gränsdragningen och relationen mellan den offentliga och den privata sfären 

symboliserar interaktionen mellan individer, men även hur samhället organiserar sig 

själv. Distinktionen är synlig och materialiseras i samhällets sociala, kulturella, politiska 

och ekonomiska strukturer (Madanipour 2004: 3). För den sociala och kulturella 

dimensionen påverkar gränsdragningen våra dagliga rutiner och är avgörande för 

relationen mellan individ och samhälle. För den politiska dimensionen har distinktionen 

varit grundläggande för formandet av den moderna demokratin och är fortsatt avgörande 

för hur samhället styrs idag. Vidare bestämmer distinktionen, i ekonomiska termer av 

ägande och egendom, hur den övergripande utformningen av staden ser ut.  

Gränsdragningen är således fundamental för hur vi lever, uppfattar, och interagerar med 

omgivningen. Det finns troligen ingen som delar med sig av alla aspekter av sitt liv, det 

är helt enkelt naturligt att försvara delar av sitt liv från intrång från andra. Denna del, 

subjektiv eller objektiv, utgör den privata sfären. Likaledes är det essentiellt att ha en 

gemensam spelplan utanför den privata sfären, där alla kan mötas och kommunicera med 

varandra. Denna spelplan utgör den offentliga sfären. Det privata och det offentliga 

överlappar i alla aspekter av samhället och är endast definierbara i relation till den andre, 

då begreppen är beroende av varandra. 

3.2.1 Den privata sfären 
Den privata sfären kan liknas vid en lök, med lager på lager av abstrakta såväl som 

konkreta nivåer av intimitet, från det subjektiva inre till den materiella omvärlden. Kärnan 

av den privata sfären är de element som närmast associeras till individens kropp 

(Madanipour 2004:6). Det innersta sinnet och subjektiva psyke, såväl som den fysiska 

förlängningen av kroppen som uppfattas psykologiskt. Härtill hör identitet, 

självuppfattning och perceptionen av personligt utrymme. Detta utgör den mest 

grundläggande uppdelningen av rum, den mellan det innersta jaget och den övriga 

världen. Diskussionen kring gränsdragningen mellan det offentliga och det privata torde 

således börja med att definiera begreppet jaget. 

Jaget 
Jaget är den innersta subjektiva komponenten av individen som enbart besittaren äger 

tillträde till, vilket alltså bildar den mest fundamentala gränsen mellan individen och 

andra (Madanipour 2004: 18). Enligt den klassiska definitionen är det självständiga jaget 

i kontroll av en privat sfär, samtidigt som denne interagerar med andra som är i kontroll 

av egna privata sfärer. Tillsammans utgör interaktionen en offentlig sfär bortom privat 

kontroll. Detta har emellertid kritiserats, då graden av realism i verklighetens kontext 

ifrågasätts. Istället föreslås en mer dualistisk syn, där det självständiga jaget besitter fri 

vilja men samtidigt är påverkad av den fysiska och sociala omgivningen och således äger 

mindre kontroll över den privata sfären än vad den klassiska definitionen antar (ibid.). 

Det mentala är fundamentet för den privata sfären, eftersom det är en värld som endast 

en individ har medvetande om och tillträde till (Madanipour 2004: 7). Detta gör 

diskussionen kring jaget och relationen mellan det inre och det yttre till en komplex och 

ytterst filosofisk fråga. Eftersom uppfattningen i slutändan är subjektiv och högst 

individuell, är det mycket svårt att tala i generella termer. För vissa innebär den privata 
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sfären ett utrymme att ta tillflykt till, för sinnesro, trygghet och känslan av kontroll. För 

andra kan det innebära turbulenta känslor, uttråkning och känslan av ensamhet. Vissa 

söker sig konstant till sällskap av andra och vissa föredrar att dra sig undan. Hur den 

privata sfären uppfattas och tar sig till uttryck beror således på individen i fråga. 

Uttalanden om var gränsen till det privata går kräver således försiktighet, då individens 

perspektiv annars riskerar att undermineras (ibid.: 16).  

Personligt utrymme 
Utanför den innersta kärnan av sinnet och kroppen återfinns det nästa lagret av löken, det 

personliga utrymmet. Det är en subjektivt uppfattad sfär som likt en osynlig bubbla 

omgärdar individen (Madanipour 2004: 22). Som en förlängning av kroppen är det 

personliga utrymmet rörligt, emotionellt laddad och fungerar som en måttstock för 

lämpligt distanstagande mellan individer. Hur det personliga utrymmet uppfattas beror på 

tidigare erfarenheter, situation och den fysiska omgivningen, samt en rad faktorer såsom 

ålder, kön, kultur, personlighet och mognad (Altman 1975: 67). Ett exempel är den 

outtalade interaktionen mellan individer på tunnelbanan, där ett lämpligt avstånd till andra 

beror på hur många människor som vistas i utrymmet. Om det endast sitter en person i 

vagnen skulle det uppfattas som märkligt och påträngande att sätta sig på sätet bredvid. 

Om vagnen däremot är proppfull är det varken konstigt eller påträngande att stå axel mot 

axel med främlingar.  

Det personliga utrymmet är subjektivt och objektivt på samma gång (Madanipour 

2004:24). Det är inte synligt eller äkta i materiell mening, men både individen såväl som 

andra erkänner dess existens. Utrymmet skyddar individen och ger en känsla av trygghet 

och kontroll över sin kropp. Om en främling kommer för nära reagerar individen oftast 

med att ta ett kliv tillbaka. Det är således ett rörligt territorium som individen försvarar 

och andra undviker att inkräkta. Reaktionen mot eventuella intrång är individuell och kan 

exempelvis variera beroende på om individen i fråga är extrovert eller introvert av sig, 

eller om intrånget sker från en främling eller vän (ibid.: 27).  

Graden av uppfattad personligt utrymme beror på en kombination av biologiska och 

sociala faktorer. Individuella erfarenheter och uppväxt är en betydande faktor, då barnets 

observation av personligt utrymme, under tillväxtfasen till socialiserad vuxen, betingas 

av kön, uppfostran och uppfattad sårbarhet (Madanipour 2004: 29; 36). Omfattningen av 

individens personliga utrymme växer även med åren och vid känslan av rädsla eller 

utsatthet (ibid.: 26). Tidigare erfarenheter av situationer där individen inte upplevt sig ha 

kontroll kan resultera i en större försiktighet och avståndstagande i vissa förhållanden. På 

samma sätt kan tidigare situationer av upplevd kontroll resultera i att individen känner att 

den även denna gång har kontroll och således blir mer bekväm med närmare avstånd (Bell 

m.fl. 2001: 261). 

Avståndet bestäms dock ytterst av situationen, då vissa relationer eller aktiviteter fordrar 

större distans än andra (Bell m.fl. 2001: 275). Interaktionen med vänner eller individer 

som uppfattas som likartad med sig själv leder till mindre avståndstagande, eftersom 

individens förnimmelse av hotbild då är mindre. Vidare tenderar manligt intrång i det 

personliga utrymmet att skapa starkare reaktioner än vid intrång av kvinnor. Detta kan 

möjligtvis bero på att individen associerar det manliga könet med negativa attribut, vilket 
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triggar känslor av obehag (ibid.: 273). Forskning visar emellertid att reaktioner på intrång 

mildras ifall den som gör intrång frågar om lov. Det är generellt sett kännedomen om 

inkräktarens intentioner som avgör reaktionen, ifall individen i fråga inte ser någon 

anledning till att dennes personliga utrymme inkräktas reagerar man starkare (ibid.: 274). 

Det personliga utrymmet är centralt för förhållandet till det privata och nära relaterat till 

mänsklig territorialitet, vilket kommer utvecklas vidare i avsnitt 3.3. Den tillhandahåller 

ett portabelt skydd för individen och reglerar samtidigt hur vi bemöter andra, vilket gör 

det till en grundläggande byggsten i interaktionen mellan människor (Madanipour 2004: 

38). Således tjänar det personliga utrymmet två huvudfunktioner; skydd och 

kommunikation (Bell m.fl. 2001: 275). Dess förekomst är socialt institutionaliserad och 

vilar på samhällets normer och kultur. Den juridiska förlängningen av personligt utrymme 

materialiseras i personlig egendom, med hemmet som tydligaste exempel (Madanipour 

2004: 33). 

Privat egendom 
Teorin har hittills behandlat kärnan och det innersta lagret av löken, det subjektiva jaget 

och perceptionen av det personliga utrymmet. Det sista lagret utgörs av det objektiva och 

materiella rummet av den personliga sfären, privat egendom. Detta rum återfinns oftast 

bakom synliga gränser som skyddas av ägaren och sanktioneras av lagar (Madanipour 

2004: 39). Privat egendom är en institutionell enhet, som lagligen ägs av individen och 

således står utanför utomståendes kontroll (ibid.: 41). Denna kontroll ger ägaren exklusivt 

tillträde och nyttjande, samt möjliggör exkludering av det offentliga.  

Madanipour (2004: 68) menar att kontrollen över ett utrymme ger människan ett 

psykologisk och socialt välbefinnande, då individen får möjlighet att sätta sin prägel på 

tillvaron och bygga en identitet. Här tillåts individen uttrycka och få utlopp för aggression 

och maktdemonstration. Om det personliga kroppsliga utrymmet utgör en mental 

territorialitet bildar den personliga egendomen en laglig territorialitet.  

Den privata sfären grundas i individens inre och förlängs genom det kroppsliga utrymmet, 

men det är genom den privata egendomen som den får ett starkt, socialt och juridiskt 

erkänt fotfäste (Madanipour 2004: 53). Privat egendom är en historiskt etablerad spatial 

beskaffenhet av individens kontrollerbara sfär och representerar således ofta den privata 

sfären i diskussionen kring offentligt och privat. Genom kontrollen över den privata 

egendomens gränser kan individen balansera egentid med sällskap av andra och därmed 

reglera sociala interaktioner. Det blir ett utryck för makt, identitet och fäste för känslor. 

Samtidigt är personlig egendom en vara som kan köpas och säljas som vilken annan. Dess 

utbytbarhet på marknaden gör det alltså på samma gång till en opersonlig vara. 

Förr i tiden skyddades det privata tryggt bakom murar och valv, dörrar och vallgravar. 

Spatiala begränsningar i form av trögare och kortare rörelsemönster i samhället gjorde att 

det mesta man hörde eller såg skedde i den lokala omgivningen. De fysiska barriärerna i 

form av murar och dörrar kunde således effektivt beskydda det privata från omgivningen, 

då endast ett begränsat antal individer ägde tillträde eller insyn. Stora förändringar har 

emellertid skett i och med dagens moderna teknik, då i princip vem som helst kan få insyn 

bakom murar och dörrar utan att fysiskt kliva in i utrymmet (Madanipour 2004: 48). De 
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flesta har idag en offentlig profil på internet, med information som tidigare bara den 

betrodde eller bekante kunde komma åt.  

Vi delar idag stora mängder information på internet, som med en knapptryckning kan 

spridas över hela världen. Internetbaserad kommunikation innebär en global access för 

utomstående att kliva in i den privata sfären. Här framträder Airbnb som en aktör som har 

förändrat villkoren för gränsdragningen mellan den offentliga och den privata sfären. 

Genom sin annons visar Airbnb-värden upp delar av vad som försiggår bakom den 

tidigare så tydliga barriären, ytterdörren till hemmet. Fler än två miljoner värdar (Airbnb 

2016) har valt att annonsera sitt boende via sajten och således öppna upp för alla som är 

medlemmar att få insyn i och potentiellt tillträde till deras privata sfär. 

Internetbaserad kommunikation med tjänster såsom Facebook, Instagram och Airbnb, har 

möjliggjort övervakning och insyn i den privata sfären, i omfattning som aldrig tidigare 

har varit möjligt. Denna dramatiska förändring innebär dock inte att den traditionella 

distinktionen mellan offentlig och privat är obsolet (Madanipour 2004: 49). Privat 

egendom är fortsatt det privatas fästning och fortsätter att definieras och försvaras i 

spatiala termer.  

3.2.2 Den offentliga sfären 
Jaget, personligt utrymme, privat egendom och hemmet utgör alltså, likt skyddande lager 

av individens inre, den privata sfären eller med andra ord, det dolda rummet (Madanipour 

2004: 108). Från detta perspektiv skulle den logiska följden vara att allt som återfinns 

utanför detta är den offentliga sfären, eller det exponerade rummet. Men så är 

nödvändigtvis inte fallet, den stora spännvidden gör det till ett vagt begrepp, med 

varierande användningsområden och innebörd.  

Den offentliga sfären, eller det offentliga rummet, definieras ofta som staten och 

samhället i stort, karaktäriserad av fri tillgänglighet och användbarhet av alla (Nissen 

2008: 1130; Madanipour 2004: 134). Men denna definition är emellertid inte komplett, 

då den förutsätter att alla äger fritt tillträde och nyttjanderätt, vilket inte är fallet (Nissen 

2008: 1145; Jackson 1998: 176; Lees 1998: 239). I denna uppsats definieras den 

offentliga sfären som den ekonomiska och politiska samhällsordningen som återfinns 

utanför hemmet (Madanipour 2004: 110).  

3.2.3 Gränsdragningen 
Gränsen mellan det privata och det offentliga är tvåsidig, å ena sidan försvarar den det 

privata livet från offentlig insyn, å andra sidan försvaras den offentliga arenan från privata 

intressen (Madanipour 2004: 59). Gränsdragningen är essentiell för samhället, då den 

reglerar exponering och det dolda, samt fungerar som en barriär mellan sfärerna som 

används för att forma sociala relationer i spatiala former (ibid.: 61). Denna barriär 

kontrolleras ytterst av samhället, vars rumsliga konfigurationer är i konstant förändring. 

Gränsen definieras och omdefinieras ständigt och skapar således nya rumsliga funktioner 

och betydelser. Om distinktionen mellan den offentliga och den privata sfären skulle tas 

bort blir resultatet en omstöpning av hela samhället, vilket exempelvis har gjort sig 

gällande vid kommunistiska utopiska stadsbildningar. Madanipour (ibid.) exemplifierar 

den nödvändiga balansen mellan sfärerna med Berlin muren. Den utgjorde en fysisk 
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barriär mellan två världar, västsidan karaktäriserad av privat egendom och östsidan där 

privat egendom konfiskerades och omvandlades till offentlig dito. Att det var människor 

från båda sidor som tillsammans rev muren talar för att en sådan strikt separering inte 

fungerar. 

Det hade emellertid varit förenklande att se gränsen mellan sfärerna som en statisk mur 

som antingen byggs eller rivs. Dörren till hushållet är dels startpunkten för det privata 

hemmet, dels startpunkten för den offentliga gatan. Detta gör det inte bara till en statisk 

gräns för separation, men också till tröskeln för kommunikationen sfärerna emellan 

(Madanipour 2004: 63). 

Madanipour (2004: 64) menar att den ambivalenta gränsen mellan sfärerna är nödvändig 

för att privata och offentliga partnerskap ska vara möjliga. Samtidigt hålls sfärerna isär, 

så att privata intressen inte inkräktar på offentliga och vice versa. Madanipour (2004: 66) 

tillägger att; ”We keep the public and private separate, for very few of us would wish to 

live in an undistinguishable common space.” Ett extremt exempel på hur man försöker 

kontrollera förbindelsen mellan de två sfärerna är slottet omringat av vallgravar, eller fort 

belägna på höjden. De kontrollerar gränsen med kraft, för att försvara sig mot inkräktare. 

Denna liknelse är talande för hur många ser på sitt hem; ’My home is my Castle’.  

3.3 Territorialitet och främlingen 
Hemmet är alltså historiskt, juridiskt och emotionellt representativt för individens 

privatliv. Det är en plats för vila, omsorg, reproduktion, produktion, legitimerad 

maktutövande, kontroll och identitetsskapande. Det är således ett utrymme med många 

essentiella funktioner, samt känsliga och intima förbindelser. Som sådan är det en plats 

de flesta knyter nära förband till och är beredda att försvara om så krävs.  

3.3.1 Mänsklig territorialitet  
Mänskligt territoriellt beteende definieras av Bell m.fl. (2001: 276) som ”a set of 

behaviours and cognitions a person or group exhibits, based on perceived ownership of 

physical space”. Ett territorium etableras när en grupp eller individ kontinuerligt utövar 

kontroll över ett specifikt fysiskt utrymme (Madanipour 2004: 50). Uppfattningen av 

kontroll över ett utrymme legitimeras huvudsakligen av den juridiska äganderätten till 

egendom, men territorier kan också etableras utanför den privata egendomens gränser.  

Det kan finnas olika nivåer av upplevd kontroll, som alla inger en känsla av personligt 

territorium på olika sätt. Exempelvis restaurangen på hörnet, vars ägare genom den 

juridiska äganderätten legitimeras kontroll och således upplever det som sitt territorium. 

Restaurangchefen, som kontrollerar den dagliga verksamheten och servicepersonalen, 

som kontrollerar sina bord och specifika ansvarsområden har även sina respektive 

uppfattningar av kontroll över utrymmet. Likaså den lokala stammisen, som genom 

frekventa besök och favorit bord i lokalen har en känsla av tillhörighet till platsen. Det 

finns således en hierarki av makt och kontroll, men oavsett position i hierarkistegen kan 

individer besitta en känsla av territorialitet, som en grad av kontroll eller ägandeskap av 

det fysiska utrymmet.  
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Territorier etableras genom juridisk, monetär eller institutionell makt, men också genom 

familjära känslor och emotionell tillhörighet (Madanipour 2004: 50). Det inger en 

trygghet, privatliv och en känsla av tillhörighet och identitet. Territorier kan liknas med 

ett organisatoriskt verktyg, som hjälper oss att förutse vilka typer av människor och 

beteenden vi konfronteras med i ett utrymme, vilket ger möjligheten att anpassa oss på 

ett lämpligt sätt. Altman (1975) identifierar tre typer av territorier; primär, sekundära och 

tredje nivå av territorium. Det primära anses ägas relativt permanent av innehavaren, 

exempelvis hemmet eller kontorsrummet på jobbet. Utrymmet personifieras i hög grad 

och innehavaren besitter full kontroll av utrymmet, varpå eventuella intrång uppfattas 

som allvarliga. Det sekundära territoriet karaktäriseras av måttlig kontroll, där 

innehavaren inte är juridisk ägare och betraktas som en av ett fåtal kvalificerade 

användare. Användarna kan i viss mån sätta sin personliga prägel på utrymmet, men 

endast under tiden som utrymmet besitts, vilket ger dem viss makt över rummet. Den 

tredje och sista nivån är allmänt territorium, där det är svårt att hävda kontroll över 

utrymmet. Innehavaren är en av många möjliga användare och det är svårt att skydda sin 

personliga prägel. Ett exempel på ett sådant utrymme är stranden, där man kan sätta upp 

sin solstol och lägga ut sin handduk, men konkurrerar om utrymmet och endast temporärt 

kan besitta kontroll.  

Ordet territorialitet inger animaliska konnotationer och vissa forskare menar också att det 

är en mänsklig instinkt, driven av ett behov att hävda och försvara sitt territorium i en 

värld av begränsade resurser och utrymme (Madanipour 2004: 52; Storey 2012: 14). Ur 

ett deterministiskt perspektiv ses etableringen av ett territorium som, likt andra djur, ett 

uttryck för ett biologiskt driv för överlevnad. Argumenten hämtas från naturvetenskapen 

och är tilltalande då de tillhandahåller en evolutionär förklaring till mänskliga beteenden 

(Storey 2012: 15). Det deterministiska perspektivet har dock kritiserats för att vara 

förenklande, baserade på selektiv bevisföring och för att generellt sett vara empiriskt 

ogrundade (ibid.: 16-17). Naturdeterministiska förklaringsmodeller är onyanserade och 

kan snedvridas till att legitimera territorialitet och egendom på biologiska grunder. Den 

privata sfären är mer komplex än endast instinktdriven territorialitet och har många fler 

lager av sociala betydelser. Hur mänsklig territorialitet tar sig till uttryck i fysiska former 

varierar dessutom kraftigt mellan individer och kulturer. Andra forskare hävdar således 

att mänsklig territorialitet snarare är en produkt av tidigare erfarenheter och omgivningen, 

så kallad social territorialitet (ibid.: 18). Slutligen finns det dem som argumenterar för att 

mänsklig territorialitet betingas av en kombination av biologiska och sociala faktorer, där 

de mest grundläggande formerna av territorialitet baseras på instinkt medan dess karaktär 

och omfattning beror på den sociala omgivningen (Bell m.fl. 2001:278; Storey 2012:14).  

3.3.2 Territorialitet och hemmet  
Jag har tidigare definierat territorialitet som en uppsättning beteenden och attityder som 

en individ eller grupp  praktiserar i ett fysiskt utrymme och territorium som ett utrymme 

en individ eller grupp kontinuerlig utövar territoriellt beteende över. Begreppen är 

således, likt den offentliga och privata sfären, relationellt bundna till varandra. Sebba och 

Churchman (1983: 192) påpekar dock att många forskare bortser från variationer i det 

fysiska rummets karaktär och gränsdragningar när territorialitet diskuteras. Ett personligt 

utrymme har ingen betydelse utan närvarandet av personen. Ett territorium, däremot, har 



22 

 

en fysisk betydelse i sig självt. Det är ett givet utrymme med en given fysisk karaktär 

(ibid). 

Hur det territoriella beteendet utspelar sig beror således på den fysiska omgivningens 

karaktär, en utgångspunkt för Sebba och Churchmans (1983) studie om territorialitet i 

hemmet. De identifierar att individens grad av kontroll varierar beroende på rum och att 

detta i sin tur påverkar individens beteende och förhållande till rummet. Rummet behöver 

vara definierbart genom tydliga fysiska gränser för att individen ska kunna utöva kontroll 

och således uppfatta det som sitt territorium. Om inte detta är fallet försvagas individens 

grad av kontroll över utrymmet, vilket resulterar i minskad social dominans och ett 

anpassat beteende. Rummets storlek är av avgörande betydelse då även detta påverkar 

omfattningen av kontroll. Ett större utrymme ger parterna möjlighet att distansera sig från 

varandra och kan således i någon mån skapa ett individuellt territorium. Vidare påverkas 

individens beteende i ett delat rum av vetskapen av att någon annan också besitter 

nyttjanderätten, även när den andre inte befinner sig där (ibid.: 209).  

I ett ensamhushåll kan gränsen för det personliga utrymmet förlängas så att den 

sammanfogas med hemmets fysiska gränser (Madanipour 2004: 25). Men när hemmet 

delas med andra blir utrymmet skiktat, med respektive zoner av trygghet och privatliv för 

de inackorderade. Det är inte alltid självklart vilken zon som tillhör vem och konkurrens 

kan uppstå. 

3.3.3 Främlingen 
Främling är ett mångtydigt begrepp då det används för att beskriva alla som är okända 

eller främmande, vilket kan baseras på en rad egenskaper. Således varierar också 

definitionen av främlingen inom forskningen. Denna studie utgår emellertid från Rogers 

(1991: 70-71) tolkning av Simmels definition av främlingen; En främling är en individ 

som är del av ett system, men som inte är starkt förbundet med systemet.  

När vi påträffar individer med andra egenskaper än oss själva, exempelvis kön, etnicitet 

eller kulturella skillnader, tenderar vi att se dem som främlingar (Gudykunst & Kim 1997: 

24). Eftersom medlemmar av systemet initialt inte besitter information om främlingen 

förknippas denne med en viss osäkerhet. Denna osäkerhet kan utkristallisera sig i oro, 

som ofta baseras på negativa förväntningar om främlingen (ibid.: 36). Osäkerheten och 

oron avtar emellertid i förbindelse med att individen och främlingen lär känna varandra 

(ibid.: 42) 

Från Simmels teori om främlingen har efterföljare utvecklat en rad sociologiska begrepp, 

bland annat homofili (Homophily) och social distans (Social distance) (Rogers 1999: 71). 

Homofili syftar till tendensen att söka sig till individer som är lik sig själv i olika 

avseenden, medan social distans innebär vilken grad av avsaknad intimitet en individ 

uppfattar inför en främling. 

3.4 Tidigare forskning 
Tidigare forskning, vad gäller delningsekonomin, fokuserar framförallt på delandet som 

fenomen och de samhällsekonomiska aspekterna av den nya ekonomin. 

Delningsekonomins inverkan på hemmet som enhet är således outforskat. 
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3.4.1 Delningsekonomi  
Delande är en grundsten i mänsklig interaktion och är som fenomen lika gammal som 

mänskligheten själv (Belk 2014: 1). Som sådan har delandet som företeelse och beteende 

varit av stort intresse för framförallt det sociologiska forskningsfältet (Belk 2010). 

Däremot är delningsekonomin en produkt av interneteran och således ett relativt nytt 

fenomen. Forskningen kring delningsekonomin är därför, än så länge, inte uttömmande. 

Tidigare studier fokuserar framförallt på ekonomiska (Fremstad 2016) och juridiska 

(Jefferson-Jones 2015) aspekter av delandet, såsom beskattning, reglering, arbetsrättsliga 

aspekter samt förhållandet mellan den nya ekonomin och hållbarhetsfrågor (Albinsson & 

Perera 2012; Daunorienė m.fl. 2015). Delningsekonomin innebär en helt ny 

företagsmodell, som istället för äganderätt baseras på rätten till tillgång. Detta innebär en 

stor omställning, varpå de långsiktiga för- och nackdelar med den nya ekonomin är av 

intresse (Belk 2007).  

John (2013a) och Belk (2014) menar att internet har gett delande en helt ny innebörd och 

att det som fenomen således behöver omdefinieras. John (2013b: 128) identifierar tre 

underkategorier av delande; delande som en form av sällskaplighet, som en ekonomisk 

aktivitet samt som en grundsten i byggandet av intima relationer. Airbnb tillhör i detta 

sammanhang delande som ekonomisk aktivitet. Den sociala hållbarhetsaspekten ses 

också som en central fråga, då delandet anses kunna vara en positiv faktor i byggande av 

gemenskap (Albinsson & Perera 2012: 312). 

3.4.2 Airbnb 
Tjänsten har de senaste åren fått mycket uppmärksamhet för sin explosionsartade tillväxt 

och okonventionella affärsidé. Detta har även väckt stort intresse i forskarvärlden, då man 

ser potentiellt omvälvande konsekvenser för många branscher och forskningsfält. Det är 

emellertid, likt delningsekonomin i stort, främst tjänstens juridiska förutsättningar och 

ekonomiska implikationer som hittills har studerats och då framförallt dess inverkan på 

bostadsmarknaden (Ellen 2015; Jefferson-Jones 2015) och hotellbranschen (Byers m.fl. 

2016). Utvecklingen diskuteras bland annat i termer av ”Disruptive innovation theory”, 

då tjänstens ses som en direkt utmanarare för framtidens turistnäring (Guttentag 2015: 

1194).  

Molz (2014) introducerar begreppet nätverksbaserad gästfrihet (Network Hospitality) för 

att beskriva det växande fenomenet av internetbaserad informell uthyrning, inhysning och 

bostadsdelande mellan främlingar. Nätverksbaserad gästfrihet är en vidareutveckling av 

Andreas Wittels begrepp ”Network sociality” som diskuterar och söker förutsäga 

sociologiska implikationer av internet (ibid.: 1-2). Begreppet inbegriper hur individer 

relaterar till varandra genom nätverksbaserade gästfrihetssajter online, såväl som 

utvecklingen av relationen när de väl träffar varandra offline (ibid.: 9-10).  

Förtroende-, snarare än ekonomiskt kapital framhävs som den viktigaste komponenten 

inom nätverksbaserad gästfrihet (Molz 2014: 6). För individen är förtroendehantering 

således mycket viktigt då goda omdömen blir den avgörande maktfaktorn i nätverkandet. 

I en Airbnb kontext spelar pengarna dock fortfarande en viktig roll, då det monetära 

utbytet befäster ansvarsskyldigheter mellan värd och gäst, vilket således bygger 
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förtroende mellan parterna. Utöver pengar poängteras kongenialitet som en 

förtroendeingivande faktor (ibid.: 7). Detta knyter an till den sociologiska teorin om 

homofili, alltså tendensen att söka sig till personer som är lik en själv, vilket är vanligt 

förekommande i internetbaserade sociala nätverk.   

Ikkala och Lampinen (2015) har efterföljande studerat pengarnas roll i nätverksbaserad 

gästfrihet, med fokus på den sociala interaktionen i en Airbnb kontext. Studien 

genomfördes i Helsingfors med hjälp av elva semistrukturerade intervjuer med värdar och 

resultatet visade att värdarnas motiv var både finansiella och sociala (ibid.: 1034). Det 

finansiella är till en början den viktigaste faktorn till uthyrning, men den sociala aspekten 

är central för fortsatt deltagande. Vidare ger närvarandet av pengar uthyrningen en formell 

struktur som bidrar till värdens känsla av kontroll. Pengarnas inkludering i processen gör 

att interaktionen mellan värd och gäst liknar mer av en tjänsteleverantör och kundrelation, 

vilket också medför att den sociala interaktionen mellan dem inte uppfattas som 

tvingande. Ikkala och Lampinen (ibid.) påpekar dock att detta kan vara positivt då 

avsaknaden av känslan av tvång kan bidra till en naturlig och ledig relation parterna 

emellan. 

Ikkala och Lampinens (2015: 1037) resultat visar att de finansiella motiven till 

uthyrningen är överordnade, men inkomsterna från uthyrningen var för de flesta inte 

avgörande för att klara av levnadskostnaderna. Studien visade dessutom att värdar oftast 

försöker välja gäster som på något sätt är lik dem själva (ibid.: 1034). I sin målsättning 

att kartlägga andra sociologiska processer i förbindelse med uthyrning via Airbnb pekar 

Edelman & Lucas (2014) studie på förekomsten av diskriminering via tjänsten. Studiens 

resultat visade att Airbnb värdar av icke-afroamerikanskt ursprung i genomsnitt tjänade 

12% mer än värdar av afro-amerikanskt ursprung (ibid.: 10).  

3.4.3 Den hybrida sfären 
Dikotomin mellan den offentliga och privata sfären är väl belagt, vars relevans tilltagit i 

takt med urbaniseringen och konkurrensen om utrymmet i städerna. Kontemporär 

forskning talar om en privatisering av det offentliga utrymmet (Nissen 2008: 1130; Glasze 

m.fl. 2006: 2), men även om ett ökat insyn från utomstående i det privata utrymmet 

(Thompson 2011). I samband med den snabba tekniska utvecklingen, massmediala 

krafter och sociala mediers framfart delar vi alltmer av det privata med omvärlden. 

Utvecklingen leder till att gränsen mellan det privata och det offentliga blir alltmer otydlig 

och suddas ut.  

Nissen (2008: 1129) menar att vi idag rör oss mot en otydligare distinktion mellan 

offentliga och privata rum och att offentliga rum idag snarare utgör en hybrid sfär, med 

inslag av både privata och offentliga karaktäristika. Detta genom utförsäljning eller 

upplåtelse av offentlig mark och verksamhet till privata aktörer. Offentliga rum 

karaktäriseras av tillgänglighet och användbarhet för alla medborgare, i kontrast till 

privatiserade offentliga rum som i detta sammanhang leder till restriktioner av dessa 

medborgarrättigheter (ibid.). 

Ett exempel på det offentliga och det privata rummets sammanfogning är tågstationen, 

som på många ställen förbinds med köpcentrum. Margaret Crawford (1992: 28) benämner 
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fenomenet som ”Spontaneous malling”, som bland annat illustrerar hur offentliga rum 

mer eller mindre obemärkt sammansvetsas med privata intressen. Det offentliga rummet 

kommersialiseras och blir exkluderande i den meningen att den endast riktar sig mot 

konsumerande medborgare (Nissen 2008: 1143)   

Urbanitetens rumsliga struktur är under förändring, vilket manifesteras genom stängsel 

separation, privata säkerhetsföretag och övervakningskameror (Nissen 2008: 1139). Detta 

är exempel på privata intressens intåg i offentliga rum som genom exkludering inskränker 

tillgängligheten och användbarheten av rummet. Nissen (ibid.: 1141) menar att 

utvecklingen är ett resultat offentliga myndigheters kortsiktiga ekonomiska tänk och 

makthavares individuella egennytta.  

Nissen (2008: 1145) påpekar emellertid att det aldrig har funnits offentliga rum som är 

tillgängliga för alla, de har alltid varit kontrollerade av någon och således exkluderande 

gentemot mot andra. Det offentliga rummet är i denna mening ett ouppfyllt ideal. Internet 

framväxt framhävs dock här som en fundamental förändring i dikotomin mellan det 

offentliga och det privata rummet. Som en plattform med global spridning och i princip 

fritt tillträde skulle internet kunna utgöra det ideala offentliga rummet. Eftersom internet 

dessutom är tillgängligt utan fysisk närvaro är det också ett rum som är svårt att 

kontrollera för enstaka parter. Syftet med denna uppsats är emellertid inte att diskutera 

internets frigörande och demokratiska egenskaper, så vi nöjer oss med att konstatera att 

internet ändrar spelplanen för diskussionen kring offentliga och privata rum.  

Teknologiska framsteg har dessutom möjliggjort att många inte längre är bundna till en 

specifik plats för arbete. Den tilltagande andelen som arbetar hemifrån bidrar också till 

att den tidigare så tydliga distinktionen (Hanson & Pratt 1988: 300) mellan hem och 

arbete suddas ut (Domosh & Seager 2001: 33). 
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4. Resultat 
Detta kapitel presenterar de huvudteman som kodningsprocessen har identifierat; 

Incitament, Beredskap och Hemmet som territorium. I enlighet med den valda 

analysmetodens principer är det resultaten som ligger till grund för de relevanta 

teorierna som tagits upp i föregående kapitel.  

4.1 Incitament 
Nästan alla respondenter uppger ekonomiska incitament som primära anledningar till att 

de började med uthyrningen. De flesta ser värdskapet som ett enkelt sätt att tjäna lite extra 

pengar, ett tillskott till budgeten som möjliggör större ekonomiska friheter. Pengarna 

används till rekreation, hyra eller sparas för framtiden. Dessutom anses det inte tillföra 

någon större arbetsbörda;  

”Det är bara för pengarna…  jag ser det bara som en enkel möjlighet att 

tjäna lite extra pengar, utan alltför mycket arbetsinsats från min sida.”  

Rickard, 30 

För några innebar uthyrningen dock en nödvändig inkomst för att få ihop sin budget, en 

alternativ och kreativ lösning i stunder av ekonomisk osäkerhet. 

”Från början var det för att jag behövde pengar. Eftersom jag precis köpt 

min lägenhet och det var så jäkla dyrt med alla lån, så jag hade inte råd 

att ha den själv. Men jag tyckte att det var ett för stort commitment att ta 

in en roomie, för jag vill ju fortfarande bo själv egentligen.” 

 Linnea, 26 

En av de stora fördelarna med den typ av korttidsuthyrning som Airbnb erbjuder är att 

den möjliggör en större flexibilitet än vid andrahandsuthyrning eller inneboende i 

traditionell mening. Värdarna kan själva bestämma under vilka perioder de vill dela sitt 

hem och när de vill vara ensamma, till skillnad från en hyresgäst eller inneboende som 

befinner sig i hemmet på permanent basis. Detta ger värden större kontroll över utrymmet, 

samtidigt som den intjänade hyran kan likställas med vad man skulle få för en permanent 

inneboende. För vissa erbjuder tjänsten också en möjlighet att få testa på hur det är att 

dela hemmet med andra, utan att förbinda sig till långvariga förpliktelser, såsom en 

traditionell andrahandsuthyrning innebär. 

Det är emellertid inte alla som uppfattar det ekonomiska som den viktigaste anledningen 

till att hyra ut. Två av värdarna värderade de sociala aspekterna högst och det ekonomiska 

tillskottet sågs endast som en bonus. Värdarna får träffa människor från hela världen och 

möta personligheter de aldrig annars hade stött på. Det är en rolig och lärorik erfarenhet, 

som berikar vardagen. 

”Jag är flygrädd och är därför lite begränsad i mitt resande. Så det här är 

ett sätt att istället få världen att komma till mig (…) Jag skulle göra det 

gratis för att få träffa alla de här människorna. Det har betytt jättemycket 

i mitt liv.” 

Lars, 56   
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Med tiden avtar också vikten av de finansiella vinningarna för de flesta. För vissa handlar 

det om att det ekonomiska tillskottet inte längre är nödvändigt för att få budgeten att gå 

ihop, då det akuta behovet av pengar redan har tillfredsställts av den förevarande 

uthyrningen. Istället framträder de sociala aspekterna av uthyrningen som ett likvärdigt 

incitament för att fortsätta. Vissa värdar har helt enkelt fått mersmak för den sociala 

interaktionen som uthyrningen medför och vill således fortsätta.  

”När jag hade fått ihop dem pengarna jag behövde så fortsatte jag resten 

av sommaren, för det var så pass roligt tyckte jag.” 

Johan, 24 

4.2 Beredskap 
Hittills har resultaten visat att värdskapet medför ekonomiska och sociala fördelar, samt 

möjliggör större flexibilitet och kontroll jämfört med traditionell uthyrning. Men 

värdskapet är dock inte helt utan baksidor, det är trots allt ”främlingar” som frekvent 

tillåts tillträde till hemmet. Innan värdarna godkänner en vistelse sker en avstämning, en 

pragmatisk såväl som emotionell avvägning. Det handlar först och främst om en logistisk 

bedömning, ifall det är möjligt att husera personen det tillfället som har önskats, men 

också om att skapa sig en uppfattning vem personen på andra sidan är. Värdarna vill helt 

enkelt veta vad det är för typ av människa de kan förvänta sig att bemöta.  

”Jag vill veta varför de är här och att de presenterar vem de är lite grann, 

för de ska i alla fall bo i mitt hem så att jag vill veta någonting (…) Deras 

intressen lite grann, så har man lite koll på vem det är.” 

Lena, 52 

”Vem det är” är alltså viktigt och det ligger således en del tankar och avvägningar bakom 

beslutet. Oftast hänger det ihop med att värden söker en känsla av gemenskap med den 

potentiella gästen, något att kunna relatera till; 

”Om det är en person i samma stadie av livet som jag så känns det 

naturligare och det är lättare för mig att förstå personens situation. Och 

man vill ha den förståelsen, för det är ändå någon som bor i ens rum 

liksom.” 

Daniel, 28 

Att kunna relatera till personen och möjligheten att kunna bilda sig en uppfattning om 

vilken typ av människa det rör sig om är essentiell i avgörandet. Förförståelsen inger 

trygghet, då värden kan skapa sig förväntningar om gästens beteenden. Tidigare 

erfarenhet kan motverka känslan av otrygghet. Många av de mer erfarna värdarna uppger 

att de inte längre tittar på gästernas omdömen från andra, utan tillförlitar sig helt på sin 

egen uppfattning om personen. Men för den oerfarne är ”främlingen” som koncept ett 

orosmoment, då man inte har tidigare erfarenheter som kan hjälpa en i sin bedömning. 

Ålder är i detta sammanhang en viktig faktor, då äldre tenderar att värdera och skydda sitt 

personliga utrymme mer.  

”Jag ska i ärlighetens namn säga att när jag accepterade min kommande 

gäst så testade jag (jag har en pall med en trave böcker på i mitt rum) för 
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att se om jag kunde få den under handtaget på sovrumsdörren. Och det 

kunde jag. Det är ju en säkerhetsgrej, för jag har inget lås på dörren.”  

Vivianne, 65 

För den som prioriterar det sociala utbytet i uthyrningssituationen är det också viktigt att 

den potentiella gästen väcker intresse, för att vistelsen ska vara givande.    

”Många av de jag har accepterat har varit människor som inspirerat mig 

på något sätt, alltså att de gör någonting eller att de har ett syfte till att 

komma hit som jag vill höra mer om. Ett jobb som jag vill förstå bättre 

eller någon historia som jag vill lära känna. Och har jag inte den känslan 

riktigt, så brukar jag inte prioritera dem. Så att det är nog ganska viktigt 

hur folk framställer sig, för att man ska känna den här tryggheten.” 

Johanna, 27 

Ett återkommande kriterium för godkännande av vistelse är att personen i fråga har 

”verifierat” sig på Airbnbs hemsida. Denna funktion är tänkt som en säkerhetsfunktion, 

där medlemmar på sidan tar en bild av sitt ID som kontrolleras och lagras av tjänsten (se 

bild 2). På så vis ska det kunna säkerställas att personen som skapat profilen är den man 

utger sig för att vara. 

 

Bild 2: Verifierad användare (https://www.airbnb.se/) 

Det fungerar som en virtuell identitetshandling, som för många respondenter är ett krav 

för att överhuvudtaget överväga förfrågan; 

”Jag tittar alltid på om de har lagt ut sina ID, alltså verifikationer. 

Telefon, mail, Facebook kanske, men framförallt ID. Om de inte har gjort 

det, då ber jag dem om att göra det. Annars blir det inget. Hur ska jag 

annars kunna veta vem det är.” 

Anders, 45 

Airbnb utgör som mellanhand en grundläggande funktion i trygghetsskapandet, i 

egenskap av kvalitetssäkrare, förmedlare och kontrollant av transaktionen. Det är helt 

enkelt betryggande för både värd och gäst att ha någon form av auktoritet att vända sig 

till ifall oenigheter skulle uppstå. Tilliten till Airbnb innebär också viss trygghet till 

motparten i transaktionen. Värdarna uppger att de förmodligen inte skulle hyra ut ifall 

mellanhanden inte fanns där.   
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Hur grundligt avvägandet inför en uthyrning är beror alltså på individ och erfarenhet, men 

det kan konstateras att det inte är vem som helst som tillåts tillträde. Värden söker 

trygghet genom kunskap och bekräftad information om gästen. Det handlar om att bilda 

sig en förståelse för gästens intentioner; 

”Jag måste nog ha en tydlighet i intentionen. Typ, vad har personer i min 

omgivning för intention med att komma i min privata sfär. Känner jag att 

den är tydlig så kan jag oftast slappna av och vara hur öppen som helst, 

med vad det nu än är. Men har jag inte riktigt koll på intentionen från 

andra personer i min omgivning… då är jag… vad blir man… privat.”  

Johanna, 27  

4.3 Hemmet som territorium 
När gästen väl ankommer är värdarna måna om att få denne att känna sig ”som hemma”. 

Det personliga bemötandet och en intim interaktion mellan värd och gäst är en del av 

Airbnbs karaktäristiska drag och inte sällan något som gästen förväntar sig. Det är 

emellertid inte ett krav, men den initiala kontakten och engagemanget är viktig för att 

sätta en god ton på vistelsen och för att göra båda parter bekväma med situationen. Oftast 

lägger värden större fokus på förberedelserna inför vistelsen, såsom städning, 

sammanställning av informationsbrev och tips för en turist, för att sedan dra sig undan 

något och låta gästen vara mer självgående. Många påpekar att förberedelserna kräver en 

del arbete och att de intjänade pengarna således inte är helt utan förtjänst. 

”Det är ganska mycket jobb för pengarna (…) Jag var i tvättstugan före 

07 i morse för jag måste ha rena sängkläder till de som kommer (…) man 

måste verkligen ha super planering på det. För att man ska hinna med 

tvätten och städningen emellan. Och då blir det inte så mycket eget liv. Då 

blir Airbnb ett jobb till slut. Det har blivit lite mer så, ett extrajobb.” 

Lena, 52 

Med detta inte sagt att intresset och engagemanget för gästen avtar så snart vistelsen 

påbörjats, många umgås kontinuerligt med gästen och inkluderar ibland denne i sitt egna 

sociala umgänge; 

”Ibland så bjuder jag till och med dem ut på att träffa mina vänner, på 

middag och sådär. Det är en som har bott här som ska med på middag 

imorgon.” 

Johanna, 27 

Likväl väntar sig värdarna att den initiala introduktionen ska ge gästen möjlighet att vara 

mer självständig. Gästen, i egenskap av turist eller affärsresande, förväntas ha egna planer 

och inte vistas i lägenheten hela dagen.  

”I grund och botten så är det de betalar för lägenheten, de betalar för att 

bo. Soffan, utsikten och location. De betalar liksom inte riktigt för mina 

tips och rekommendationer från början.” 

Linnea, 26 
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Det är trots allt en främmande gäst och inte en personlig vän, även om utvecklingen av 

relationen är viktig för de värdar som huvudsakligen har sociala incitament för 

uthyrningen. Den löpande  interaktionen med gästen förväntas framförallt ske under 

kvällstid, i samband med måltider där mötesplatsen oftast blir köket. Men ibland kan 

avvägningen mellan närmande och distanserande till gästen vara svårbedömd. Värden vill 

vara till lags för gästen, men samtidigt definiera en tydlig gräns för sitt privatliv; 

”För Airbnb är ju lite grann av både hotell och privat. Och ibland vet jag 

inte riktigt hur mycket de ska få kliva in i mitt liv. Ska de vara med när jag 

har gäster på middagar, för att de ska känna sig välkomna? Samtidigt är 

de inga utbytesstudenter så de ska ju inte ingå i familjen (…) Ibland måste 

man få ha eget också. Man vill vara schysst och man vill att alla ska 

känna sig som hemma, men ändå, de är hemma hos mig och det är mitt 

hem. De är ju gäster, men inte gäster på det sättet egentligen. Det är en 

lite svår gränsdragning tycker jag.” 

Lena, 52 

Vissa gäster är mer krävande än andra, ställer fler frågor eller inkräktar mer på värdens 

personliga utrymme. Detta uppfattas ibland som påträngande.  

”Någon gång hade jag en gäst som knackade på flera gånger och frågade 

saker. Då kan jag känna att, när jag stänger dörren till mitt rum då menar 

jag att nu vill jag vara i fred. Jag går aldrig in i uthyrningsrummet när 

någon gäst är här, inte ens om de inte är hemma. (…) Jag kan bli lite 

irriterad och stressad av att de håller på och liksom vill någonting när jag 

har gått in på mitt rum.” 

Lena, 52 

Alla respondenter uppger att sovrummet är privat och ”off limits” för gästerna. Det är en 

tillflyktplats när man bara vill vara för sig själv, då resten av bostaden oftast får disponeras 

fritt av gästen. Sovrummet är så att säga värdens territorium och inte ett rum som kan 

delas med en främling. 

”Jag hade en gäst som kom och satte sig i min säng och där brinner 

gränsen som inåt helvete, om man säger så. Det är självklart att de kan gå 

igenom min alkov, men man väljer kanske inte vägen genom mitt sovrum 

om det finns en annan väg att välja på. (…) Det är liksom mitt… där 

ligger ju mina smutsiga kläder, jag vill inte att någon ska trampa runt där 

inne (…) Jag är aldrig i vardagsrummet när jag har gäster, om det inte är 

så att jag behöver någonting, för att jag vet att folk ser det som sitt 

space.” 

Linnea, 26 

Garderoben och områden där det kan finnas smutstvätt och toalettartiklar uppfattas 

tillsammans med sovplatsen som de mest känsliga och privata platserna i hemmet. Det är 

dels utrymmen som värden inte uppfattar att gästen har något att göra i, dels utrymmen 
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som värden inte vill att gästen ska vara i. Värden gör ofta detta tydligt för gästen, antingen 

uttryckligen eller underförstått genom agerande och kroppsspråk.  

För de som hyr ut ett delat rum är situationen dock annorlunda, då det begränsade 

utrymmet gör det omöjligt att skärma av och distansera sig från gästen. Här handlar det 

oftast om att vänja sig vid att ha en främling i nära anslutning till sig när man sover, det 

kan till en början uppfattas som märkligt, en uppfattning som emellertid avtar med tiden. 

Ingen upplever sig ha problem att dela på utrymmet eller tillhörigheterna i det, så länge 

gästen frågar först.  

”I badrummet kan de väl låta bli min tandborste men i övrigt så får de väl 

låna det de vill låna, men man får gärna fråga först.”  

Majeed, 32  

”Generellt så ser jag bara gärna att folk frågar mig eller pratar med 

mig.” 

Linnea, 26 

Förhållandet till gränsdragningar i hemmet beror på om värden själv befinner sig i 

hemmet under vistelsen eller inte. Om uthyrningen sker för hela lägenheten anförtros 

gästen större rörelsefrihet i hemmet och tillåts då också tillträde till värdens sovrum. Men 

oavsett om värden hyr ut hela lägenheten eller delar av den kräver vistelsen att man 

anpassar sig efter någon annan. Detta är den största upplevda nackdelen, då värden helt 

enkelt inte kan nyttja hemmet som man vill eller annars hade gjort. Vissa delar av 

bostaden är inte längre tillgängliga för värden eller känns obekväma att nyttja när gästen 

befinner sig där. Det blir en konkurrens om utrymmet, som kräver kompromiss och avkall 

från det som annars hade kunnat disponeras fritt. 

”Ja det är inte riktigt mitt längre, eftersom jag har folk hela tiden så har 

den delen suddats ut lite grann. Man tänker sig för mer, man vill inte laga 

mat ifall det kommer att lukta och de kanske blir störda eller något 

sådant.” 

Lena, 52 

Innehavarens kontroll över utrymmet minskar således, vilket legitimeras av att gästen 

faktiskt har betalat för sin rätt till att nyttja utrymmet.  

”De betalar för att bo här. De är värda, tycker jag, att få en trevlig 

upplevelse och känna sig välkomna. Det är jag som väljer att vara värd. 

Så det är mitt ansvar att de känner sig välkomna och trivs.”  

Lena 52 

För den som hyr ut hela bostaden innebär Airbnb-uthyrningen en ännu större anpassning, 

då de måste hitta någon annanstans att bo. Det var emellertid två av respondenterna som 

hade ett permanent övernattningsalternativ utanför bostaden, medan två förlitade sig på 

att sporadiskt övernatta hos vänner runtom i Stockholm.  

Många uppger att uthyrningen har stärkt deras uppfattning om nödvändigheten av 

egentid. Att kontinuerligt tvingas anpassa sig efter andra gör att tiden för sig själv 
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uppskattas mer när man väl är ensam. Värden kan få andrum och bara vara för sig själv, 

vilket många uppskattar mer än tidigare, framförallt dem som hyr ut ett delat rum.  

”Inställningen till att ha en inneboende nu skulle nog vara sämre än innan 

tror jag. För på något sätt så har man blivit medveten om hur det är att 

inte ha hemmet på samma sätt, som en privat sfär, som annars. Så när 

man inte har gäster där från Airbnb, så är det ganska skönt att jag bara 

kan komma och gå som jag vill utan att behöva tänka på om det är någon 

där eller inte (…) man värderar perioderna när man är ensam mycket 

mer.” 

Johan, 24 

Hemmet som den privata sfären sätts i perspektiv när värden erfar hur det är att konkurrera 

om utrymmet. I längre perioder uppfattas det som ansträngande och många uppger att de 

vill ha perioder av ensamhet mellan vistelserna. Just att det är en ”främling”, en person 

som inte är känd sedan tidigare gör det till en större prövning.   

”Jag har ju haft kompisar också som har bott hos mig under en längre tid. 

Då har det inte varit lika jobbigt att bli av med vardagsrummet, för det är 

ändå kompisar som man känner, det är en helt annan grej.” 

Majeed, 32 

På frågan om Airbnb har förändrat förhållandet till hemmet och det privata svarar dock 

majoriteten nej. För vissa har uthyrningen snarare inneburit en bekräftelse av att hemmet 

är deras ”space” och förstärkt tillgivenheten till hemmet som enhet. För andra har 

uthyrningen i stället inneburit att det privata har öppnats upp och att hemmet inte ses som 

en självklarhet. Så vad betyder egentligen hemmet för Airbnb-värden? 

”Det betyder lugn och ro, eget space. Och arbete förstås, jag sitter mycket 

hemma och arbetar.” 

Anders, 45 

”Det är där jag vilar bland annat. Hemmet betyder väldigt mycket, så lite 

konstigt kan det ju vara att man gör det här.” 

Vivianne, 65 

”En anhalt. Jag är på väg någonstans men jag vet inte vart, det är inget 

heligt för mig.” 

Sofia, 53 

”Åh, det betyder väldigt mycket! Det är som en fristad ju, där du laddar 

dina batterier. Och för mig är det också väldigt viktigt att jag har tid att 

vara hemma.” 

Linnea, 26 

”Det här är ju där jag bor. Där man stänger dörren och får vara själv 

(…) Det är mitt, eller var i alla fall.” 

Lena, 52 
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Det är individuella preferenser och erfarenheter som ligger till grund för synen på 

bostaden och det finns således lika många svar som det finns individer. Vissa knyter 

djupare, emotionella band till sin bostad, andra ser det som något materiellt, tillfälligt och 

utbytbart. Generellt anser alla dock att det är en plats för vila och fritid, men framförallt 

utgör det ett utrymme man kan låsa bakom sig och bara vara för sig själv.   
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5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultaten i förhållande till teorin, samt sätts i relation till 

studiens syfte och frågeställningar. Det har under studiens gång framträtt ett par 

intressanta frågor som emellertid inte har kunnat grundas tillräckligt för att uttala sig 

om. Dessa kommer avslutningsvis att föreslås som framtida forskningsområden. 

 

Resultatet visar att det främst är ekonomiska incitament som motiverar individer till att 

hyra ut sin bostad genom Airbnb. Men även sociala faktorer utgör ett viktigt motiv och 

fungerar inte sällan som en morot för att fortsätta. Detta stämmer överens med Ikkala & 

Lampinens (2015) tidigare studier om motivbilder för uthyrning i en finsk kontext. Vidare 

var det många av värdarna, som i likhet med Ikkala och Lampinens studie (ibid.), sökte 

efter en gäst som de på något sätt kunde relatera till. Gästen skulle gärna vara i ”samma 

stadie av livet” eller på andra sätt likasinnade. Detta beteende kan förklaras med hjälp av 

den sociologiska termen homofili (Rogers 1999). Värdarna söker efter individer som har 

liknande attribut som sig själva, detta för att på något sätt kunna relatera till personen i 

fråga. Det är dock viktigt att påpeka att ett fåtal av respondenterna uppgav att de inte hade 

några kriterier alls förutom logistiska. Slutsatsen kan således inte generalisera till enbart 

en faktor för uthyrning, även om generella tendenser kan konstateras.  

Innan värden godkände en gäst genomförde nästan alla en mer eller mindre grundlig 

bakgrundskontroll av individen i fråga. I likhet med teorin handlar det om att införskaffa 

information om främlingen, för att således kunna bilda sig en uppfattning om individen 

och i någon mån kunna förutsäga dennes beteende (Gudykunst & Kim 1997). Kunskap 

mildrar osäkerhet, vilket således ger värden en känsla av trygghet.  

Det är trots allt deras hem som öppnas upp för en främling, eller i teoretiska termer; deras 

privata sfär. Främlingen gör ”intrång” på deras privata egendom och ”inkräktar” på deras 

personliga utrymme. I enlighet med Altman (1975) beror det personliga utrymmets 

omfång och försvar på en kombination av biologiska och sociala faktorer. Resultatet visar 

att de flesta av respondenterna inte hade några problem med att dela på sin privata 

egendom eller släppa in främlingar i sitt personliga utrymme (om det hade varit ett 

problem hade dem förmodligen inte varit Airbnb-värdar). Dock fanns det gränser, som 

vid överträdelser försvarades genom exempelvis avståndstagande eller direkt tilltal. Var 

gränsen går är som sagt individuellt, men det tenderar, i likhet med teorin, att bero på 

ålder (Madanipour 2004; Bell m.fl. 2001). Yngre respondenter tenderade att acceptera 

närmare avstånd till gästen, medan äldre ville ha en mer markerad gräns mellan sitt eget 

utrymme och gästens. Det tydligaste exemplet på detta är Vivianne (65 år), som 

försvarade sitt personliga utrymme genom att på alternativa sätt låsa om sig i sovrummet. 

Det ska dock påpekas att ingen av de äldre respondenterna hyrde ut ett delat rum, vilket 

förmodligen förekommer, varpå beläggen för denna diskussion är något svag. En äldre 

person som hyr ut en delad lägenhet har förmodligen också acceptans för att bo nära inpå 

gäster, annars hade denne som sagt inte hyrt ut. Däremot är faktumet att alla de äldre 

respondenterna hyrde ut hela rum, alternativt hela bostaden, talande för att åldern 

påverkar i vilken utsträckning värden är villig att släppa in främlingar i sitt personliga 

utrymme. 
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Sovrummet eller sovplatsen är emellertid en plats som alla respondenter försvarar, ett 

utrymme som efter Altmans (1975) definition kan klassificeras som ett primärt 

territorium. Sovplatsen är ett utrymme som odiskutabelt tillhör värden och som vid 

intrång väcker starka reaktioner. Även förvaringsutrymmen såsom garderoben eller 

toalettskåpet tillhör denna kategori av territorium, då det är platser som de flesta uppger 

inte kan delas med gästen. Det är givetvis en fråga om hygien, men det kan också relateras 

till teorin om den privata sfären. Kläder eller smutstvätt utgör en mental förlängning av 

kroppen och uppfattas således som intima (Madanipour 2004).    

Värdarna dikterade, utöver sovrummet och personliga förvaringsutrymmen, inga andra 

begränsningar för gästen. För många av värdarna handlade det om att bostadens yta helt 

enkelt var så liten att det inte gick att göra några begränsningar. Dem som hyr ut ett delat 

rum har generellt sett större acceptans för gästens fria tillgång till utrymmet. I enlighet 

med Sebba och Churchmans (1983) teori begränsar rummets karaktär alltså värdens 

möjlighet att utöva kontroll över utrymmet, vilket får inverkan på värdens förhållande till 

rummet.  

Sammantagningsvis återkommer ordet kontroll kontinuerligt när gästerna talar om sina 

erfarenheter. Så länge gästen frågar först, godtages i stort sett det mesta. Kontrollen är 

grundbulten i territoriellt beteende och etablering av territorier (Bell m.fl. 2001; 

Madanipour 2004). Så länge värden kan upprätthålla den yttersta kontrollen över 

utrymmet är denne villig att bo med främlingar, med andra ord handlar det om delande 

på sina egna villkor. Förutsättningarna inför uthyrningen såväl som interaktionen mellan 

gäst och värd under vistelsen kan således förklaras med hjälp av teorin om mänsklig 

territorialitet.  

Den traditionella synen på hemmet är att det är en plats för fritid, vila och reproduktion, 

avskild från ekonomisk aktivitet. Hemmet tillhör den privata sfären, medan den offentliga 

sfären utgör den politiska och ekonomiska samhällsordningen utanför bostadens väggar. 

Den feministiska forskningen påpekar att denna syn är en produkt av kapitalismen och 

patriarkatet, som genom distinktionen mellan hem och arbete sökte ombesörja den 

kapitalistiska modellen (Domosh & Seager 2001; McDowell 1999). Dessutom poängteras 

att hemmet fram till den industriella revolutionen var en central punkt för produktion, i 

och med att de flesta hushållen var sysselsatta inom jordbruket. Den teknologiska 

utvecklingen har emellertid gjort att distinktion mellan hemmet och arbetet inte längre 

kan göras. Internet har inneburit en allt större andel hemmajobbande och har dessutom, 

genom sajter såsom Airbnb, öppnat upp för möjligheten att tjäna pengar på sin bostad i 

kommersiell skala. Jag hävdar därför att synen på hemmet inte är statisk eller 

determinerad, utan snarare är föränderlig och knuten till rådande socioekonomiska 

strukturer. Idag är hemmet återigen är en plats för produktion och ekonomisk verksamhet.  

Airbnbs framgångar visar att människor är villiga att dela på sitt hem givet att dem blir 

tillfredsställande kompenserade, främst ekonomiskt och delvis socialt. Ingen respondent 

uppgav emellertid att uthyrningen vid undersökningstillfället var en ekonomisk 

nödvändighet och endast enstaka respondenter uppgav att uthyrningen tidigare hade varit 

det. Att värdarna inte på något sätt är tvungna till att hyra ut men ser det som en 

resursutnyttjande fördel säger en del om deras syn på sin bostad. Hemmet är fortfarande 
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en plats för vila, fritid och ensamtid, men har i samband med uthyrningen fått en ny 

funktion; det är även en kommersialiserbar vara.  

I förbindelsen till diskussionen kring offentlig och privat sfär kan det konstateras att 

distinktionen mellan dem blir alltmer otydlig. Tidigare studier talar om en 

privatiseringsprocess som har resulterat i att den offentliga sfären idag snarare är en 

hybrid sfär (Nissen: 2008). Jag hävdar att den teknologiska utvecklingen innebär att 

denna process även går åt andra hållet. Airbnbs utbredning innebär att den privata sfären 

är under påtryckning, med ökat offentligt insyn och, i och med uthyrningen, även fysiskt 

offentlig inträde.  

Så vad får detta för implikationer för individens syn på det privata? Eftersom förhållandet 

till det privata ytterst är en individuell och subjektiv fråga, som beror på en kombination 

av biologiska och sociala faktorer, är det en fråga som endast individen i fråga kan 

besvara. Det kan dock konstateras att individer är villiga att göra uppoffringar i sitt 

privatliv, så länge det sker på deras villkor och så länge de blir tillfredsställande 

kompenserade. Med andra ord övertar det ekonomiska livet delar av det privata.  

5.1 Slutsatser 
Genom att tillämpa teorier om den privata och offentliga sfären, samt mänsklig 

territorialitet har studien besvarat syftet och frågeställningar enligt följande;  

Varför och under vilka förutsättningar är Airbnb-värdar villiga att dela sitt hem 

med främlingar? 

 Airbnb-värdar hyr ut sina hem av framförallt ekonomiska anledningar. Sociala 

incitament är sekundära. 

 Uthyrningen förutsätts av att värden har viss kontroll under hela processen och att 

hemmet som territorium upprätthålls.   

Hur ser Airbnb-värdar på sitt hem och vad är deras förhållande till det privata?  

 Hemmet är en plats för vila och fritid, men har i och med uthyrningen fått en ny 

funktion; som kommersialiserbar vara.  

 Det privata är essentiellt och något som värderas högt, men Airbnb-värdar är 

villiga att göra uppoffringar i sitt privatliv förutsatt att; 

1. de blir tillfredsställande kompenserade, antingen ekonomiskt eller 

socialt. 

2. det sker på värdens villkor. 

5.2 Framtida forskning 
Visar Airbnbs framgång på en ökad vilja till att leva i kollektiva konstellationer och hur 

kan detta i så fall påverka framtidens boende? Ett kollektiv utgör förvisso en annan 

dimension av ”hem”, men delar samtidigt frågan om gränsdragningar samt under vilka 

förutsättningar människor är villiga att dela sitt personliga utrymme och egendom med 

andra. Kollektivt boende innebär även en längre period av samboende, medan uthyrning 

över kortare perioder, som i fallet Airbnb, är ett annat tidsperspektiv. Likväl är det möjligt 



37 

 

att Airbnb skulle kunna öppna för ett nytt tänk kring kollektivt boende, vilket således gör 

det intressant att undersöka. 

Det framkom under intervjuerna att många av värdarna vägde mellan Airbnb och 

traditionell andrahandshyrning när de började. Alla upplevde en klar fördel med det 

tidigare alternativet. Frågan är hur stor andel av den totala värd-populationen som 

resonerar likadant och om detta framöver kan komma att ta andelar från 

andrahandsuthyrningen? 

Ett annat tänkbart forskningsområde gäller fördjupningen i genusfrågor. Det är 

exempelvis tänkbart att inställningen till uthyrningen skiljer mellan könen. Finns det 

någon korrelation mellan inställningen till delade boendeformer och kön? Vidare vore 

kulturella aspekter av delandet, i en delningsekonomi kontext, intressant att belägga. 

Västvärlden är stöpt i kapitalism och individualism, förutsättningar som är harmoniserade 

med delningsekonomins mikro-entreprenöriella tänk. Förhållandet till delande är 

emellertid olika i olika kulturer, exempelvis i samhällen präglade av ett starkare 

kommunalt tänkande. Det är möjligt att förutsättningar och implikationer av 

delningsekonomin ser annorlunda ut i samhällen som redan har en hög grad av delande 

och där detta nu skulle stimuleras av kapitalistiska drivkrafter. Den nya ekonomin sägs 

vara här för att stanna och samtidigt finns det en rad forskningsområden som ännu är 

outredda. Således kommer vi med säkerhet att framöver se en rad forskningsprojekt med 

delningsekonomin i fokus. 
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Bilagor 
1. Standard intervjuförfrågan  

   

Hej!  

Mitt namn är Niklas Hellblom och jag skriver för tillfället min kandidatuppsats i 

samhällsplanering på Stockholms Universitet. Studiens syfte är att undersöka Airbnb-

värdars förhållande till bostaden och gränsdragningen mellan det offentliga 

och det privata. Arbetet innefattar intervjuer med Airbnb-värdar i Stockholm. Således 

kontaktar jag er och undrar ifall ni är intresserade att delta i en intervju?  

Om möjligt skulle jag vilja göra en personlig intervju på en plats som passar er, 

förslagsvis hemma hos er, hos oss på Stockholms Universitet eller ett café. Intervjun tar 

ca 45 minuter och schemaläggs givetvis beroende på er tillgänglighet. Frågorna 

kommer huvudsakligen att handla om era erfarenheter som Airbnb-värd samt 

vilka för- och nackdelar ni upplever av att stå som värd. Era svar är anonyma och 

behandlas konfidentiellt.   

Intervjuerna kommer att genomföras under slutet av april 2016. Efter intervjun skickar 

jag ett utdrag från mina noteringar som ni kan ta del av, givetvis publiceras ingenting 

utan erat godkännande. När studien är avslutad är ni varmt välkomna att ta del av det 

slutgiltiga resultatet. Om ni har möjlighet att delta skulle jag vara mycket tacksam 

ifall ni hör av er om när och var som passar er.  

Tack för er tid, om ni har några funderingar är ni välkomna att kontakta 

mig på telefon eller mail. Det går även bra att kontakta min handledare Thomas 

Wimark på Kulturgeografiska Institutionen Stockholms Universitet. (08164826)  

   

Mvh  

Niklas Hellblom  

Samhällsplanerarprogrammet  

Stockholms Universitet  

0703591929  

niklas.hellblom@live.com  

  

mailto:niklas.hellblom@live.com
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2. Intervjuguide  

Intervjuguide 

 

Om dig 

Bakgrundsinfo om respondenten och dess förhållande till Airbnb 

o Hur länge har du varit Airbnb-värd? 

o Hur många gäster har du stått värd för? 

o Har du själv använt tjänsten som gäst? 

o Vad fick dig att prova Airbnb första gången? 

o Har du hyrt ut din bostad genom andra nätverk tidigare?   

o Har du erfarenhet av andra liknande tjänster, exempelvis Couchsurfing?   

 Om ja: Hur skiljde sig dessa från Airbnb?  

 

Om Airbnb 

Vad motiverar respondenten till att hyra ut 

o Varför är du Airbnb-värd? 

o Hur viktig är uthyrningen för dig ekonomiskt? 

o Upplever du några andra fördelar med värdskapet? 

o Exempelvis sociala? 

o Exempelvis värderingar? 

o Upplever du några nackdelar med värdskapet?  

o Upplever du några farhågor med att hyra ut?  

o Har du sökt om bostadsrättsföreningens godkännande för att hyra ut?  

o Om ja, hur ställde de sig till uthyrningen? 

o Om inte, varför? 

o Berätta lite om hur du resonerar när du accepterar någon som gäst 

o Vilka typer av människor brukar du acceptera? 

o Har du någon gång nekat en gäst och isf varför? 

 

Om hemmet  

Vilket förhållande har värden till hemmet och det privata 

o Vad betyder "hemmet" för dig? 

o Hur ser du på din privatsfär? 

o Vad är privat för dig? 

o Finns det några delar av hemmet som du anser vara ”privata”? 

o Vad kan delas i hemmet? 

o Är det någon del av ditt hem som inte är tillgängligt för gästerna eller 

som du ogärna delar?  
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o Har du på något sätt anpassat ditt hem inför uthyrningen? 

o Känner du att du genom uthyrningen avstår från delar av dit privatliv?  

o Har Airbnb på något sätt förändrat ditt förhållande till hemmet och det privata? 

 

Om delningsekonomi 

Delningsekonomi (på engelska sharing economy) innebär olika arrangemang för att 

hyra, dela eller låna saker istället för att äga dem själva. Vanliga exempel på tjänster 

med denna inriktning är TaskRabbit, Zipcar, BlablaCar, gemensamma kontor och 

lånecyklar.  

o Vad tänker du när du hör begreppet ”delningsekonomi”? 

o Vad är din åsikt om delningsekonomi? 

o I allmänhet, vad kan du tänka dig att dela snarare än att äga? 

 

Övrigt 

Kompletterande, respondenten får styra samtalet själv 

o Avslutningsvis, är det något du känner att vi har missat? 

 

 


