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Sammanfattning 
Web 2.0 har lett till stor utveckling av delningsekonomiska tjänster med 

många olika funktioner och fördelar. Airbnb som grundades 2008 i San 

Fransisco säljer årligen miljoner gästnätter via sin hemsida, utan att äga 

varken fastigheter eller sovrum. Flertalet studier har utförts ur olika 

perspektiv, med fokus på olika städer runt om i världen, men ännu är flera 

städer relativt ostuderade. Trots den växande Airbnb-marknaden i Stockholm 

har mycket få studier specificerats på denna stad, trots att det är den största 

turistiska destinationen i Sverige. Den största användargruppen av sociala 

medier och delningsekonomiska tjänster är millenniegenerationen, vilka idag 

och i framtiden kommer ha stor inverkan på efterfrågan och utbud på den 

turistiska marknaden. Utifrån dessa faktorer studerar det här arbetet turister 

ur millenniegenerationens upplevelse av det värdeerbjudande Airbnb 

levererar och hur det påverkar dem i deras val av logi. Arbetet understryker 

värdeerbjudandet med Airbnb, vilket kan innebära att individen väljer bort 

det traditionella hotellalternativet. Arbetet genomför kvalitativa intervjuer 

med turister ur millenniegenerationen som tidigare använt Airbnb i 

Stockholm, vilka analyserades i förhållande till fallstudien Stockholm. 

Arbetet visar att Airbnbs starka värdeerbjudande är hyresvärden, boendets 

placering, presentationen av recensionerna samt prisbilden. Arbetets främsta 

slutsats är att turister ur millenniegenerationen upplever att Airbnb är ett mer 

personligt, autentiskt och lokalt alternativ – någonting som turister ur denna 

generation värderar mycket högt.  
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Abstract  
Web 2.0 has led to a strong development within the sharing economy services, 

thus resulting with many different functions and advantages. Airbnb, which 

was founded in 2008 in San Francisco, sells millions of accommodations via 

their website each year, despite not owning real estate. Some studies have 

been conducted on this theme from different perspectives and focused on 

different cities throughout the world. However, there are still are still many 

cities relatively unstudied. Indeed, despite the fast-growing Airbnb market in 

Stockholm, few studies have been made on this city, although it is the most 

popular tourist destination in Sweden. The largest group of users of social 

media and the sharing economy services are the Millennials. They highly 

influence the supply and demand of the tourism market and this trend is 

expecting to last in the future. With these factors as foundation, this study will 

analyze the Millennial generation experience of Airbnb’s value proposition. 

This research focuses on these value propositions, as to determine why 

individuals might decide to avoid traditional accommodation alternative. 

Qualitative interviews have been conducted with Millennials that have used 

Airbnb in Stockholm. Responses are then analyzed based on the specific case 

study of Stockholm. The study shows that Airbnb’s value propositions are the 

host; the location; how reviews are presented; and the price. The main 

conclusion of the study is that Airbnb’s strongest value proposition, in 

comparison to traditional accommodation alternatives, is that Millennials 

consider Airbnb to be more personalized, authentic, and “local” – 

characteristics that these individuals highly value. 
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1.   Inledning	  	  

”.…Airbnb	  has	  already	  shaken	  the	  global	  hospitality	  industry	  as	  Uber	  

has	  done	  with	  the	  taxi	  service	  industry.	  These	  alternative	  providers	  

have	  grabbed	  market	  share	  and	  have	  left	  the	  traditional	  hotel	  and	  

taxi	  service	  industries	  struggling	  to	  play	  catch-‐‑up.	  Consumers	  have	  

enthusiastically	  adopted	  the	  services	  of	  Airbnb,	  as	  well	  as	  Uber,	  with	  

these	  platforms	  creating	  new	  user	  behavior	  by	  providing	  additional	  

sources	  of	  income	  and	  less	  expensive	  alternatives.”	  	  

	  

-‐‑   Shuster,	  2017	  

 

Hotellmarknaden har under en längre tid endast påverkats av relativt små förändringar i form 

av ny konkurrens. Denna långsamma utveckling inom konkurrensen skapas bland annat av höga 

inträdeshinder såsom myndighetslicenser eller behov av större ekonomiska investeringar vid 

uppstart (Aznar m.fl., 2016). På grund av till exempel hyreskostnader har hotell även, rent 

generellt, höga fasta kostnader. Resultatet av ovanstående faktum innebär också ett högt 

försäljningspris (Aznar m.fl., 2016). Till följd av utveckling som skett främst det senaste 

decenniet är detta marknadsklimat på god väg att förändras i grunden.  

 

En del av den här utvecklingen är delningsekonomi. Delningsekonomi är de affärsmässiga 

uppgörelser som görs mellan privata aktörer och konsumenter, genom att de utbyter produkter 

och tjänster mellan varandra utan ett företags inblandning (Kobaslic & Andersson, 2016). 

Delningsekonomi är ett av många fenomen som tydligt förändrats och utvecklats i och med 

framfarten av den informations- och kommunikationsteknologiska utvecklingen. Det här 

fenomenet kan hävdas alltid ha existerat, men teknologisk utveckling har gett oss möjligheter 

att ”dela” med allt fler, allt geografiskt längre bort (Hamari m.fl., 2015).  Den teknologiska 

utvecklingen sida vid sida med tillväxten av Web 2.0, den andra generationens version av 

internet som karakteriseras av att vara dynamisk och användargenererad, har skapat nya 

produkter och ett helt nytt sätt för individer att förhålla sig till produkter digitalt förmedlade. 

Utvecklingen har påskyndats av konsumentkrav då användbara tekniska funktioner och värdet 

de skapat lett till försäljning och kundnöjdhet (Buhalis, 2003). Då Web 2.0 grundar sig i 

användargenererat innehåll, delning och olika typer av samarbete är det naturligt att det skapar 

en grund för även liknande fenomen i mer affärrelaterade situationer (Hamari m.fl., 2015).   
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Uber, Airbnb eller svenska Tiptapp är tydliga exempel på framgångsrika delningsekonomiska 

företag. Inom delningsekonomin ser vi två olika typer av fenomen, de icke-monetära 

alternativen som Couchsurfing och de intäktsgenererande som Airbnb (Russo & Richards, 

2016). Vidare kan två värdeperspektiv även separeras inom delningsekonomi, det påtagliga 

som sängen och lägenheten. Det andra värdet är det icke-påtagliga som en autentisk upplevelse 

eller det sociala mötet. Det icke-påtagliga värdet får allt mer uppmärksamhet, då det blivit allt 

viktigare för konsumenter i deras beslutsprocess (Russo & Richards, 2016). 

 

År 2008 tillkom ett logialternativ på den turistiska marknaden, som i högsta grad var en del av 

framfarten av delningsekonomin, vilket kom att skapa en ny spelplan på den turistiska 

marknaden. De traditionella aktörerna möttes av stark konkurrens av nya innovativa spelare 

(Aznar m.fl., 2016). 2008 grundades Airbnb vilket är ett online-nätverk som låter privata 

aktörer hyra ut sina bostäder, där företaget agerar distributör. Airbnb har utmanat de 

traditionella aktörerna på marknaden med en produkt som på många sätt skiljer sig från vad 

som tidigare erbjudits, speciellt i denna globala utsträckning. Airbnb erbjuder över tre miljoner 

boendealternativ i mer än 65 000 städer, i vitt skilda prisklasser. Sedan start har de haft över 

150 miljoner gäster (Airbnb, 2017). I förhållande till de traditionella aktörerna så har Airbnb 

skapat en affärsmodell som i mycket mindre utsträckning har de ovan nämnda höga, fasta 

kostnaderna såsom personal och hyror. Detta ger Airbnb ett spelrum där de kan erbjuda billigare 

logialternativ än de flesta andra aktörerna på marknaden och utöver detta även den autentiska 

upplevelsen som tidigare nämnts, vilket ger dem flera starka konkurrensfördelar (Aznar m.fl., 

2016; Guttentag 2013). Airbnb har på flera platser blivit en stark konkurrent på påverkat den 

traditionella logimarknaden och årligen visar Airbnb allt större popularitet (Aznar m.fl. 2016; 

Zervas m.fl. 2015; Guttentag 2013). Airbnb är en aktör som potentiellt kan bli allt mer relevant 

att förhålla sig till som hotellaktör på marknaden, vilket skapar ett behov till förståelse om 

produktens uppfattade värdeerbjudande.  

 

1.1	  Problematisering	  	  

Det ökade användandet av Airbnb har gjort företaget till världens största loginätverk och de har 

som aktör påverkat den turistiska marknaden som helhet (Varma m.fl., 2016). Studier visar hur 

allt fler listade alternativ på Airbnb leder till negativ ekonomiskt resultat ho traditionella hotell 

på samma plats (Aznar m.fl. 2016; Zervas m.fl. 2015). De är numera en konkurrent som de 

traditionella hotellen på marknaden bör förstå och förhålla sig till. Jämförelsehemsidan Busbud 
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(2016) uppger att ett Airbnb-alternativ är i 16 av 22 fall generellt billigare än hotellalternativ, 

vilket skapar ett tydligt värdeerbjudande. I flertalet studier och artiklar understryks dock att 

Airbnbs främsta värdeerbjudande är icke-monetärt, Airbnb tycks konkurrera med en känsla av 

en personligt anpassad produkt, en närhet till det lokala och det autentiska (Guesty 2014; 

Varma; 2016; Brochado 2017). Frågan kvarstår dock om en generellt lägre prisbild tillsammans 

med de ovan nämnda icke-monetära värderbjudandanden är anledning nog att påverka en turist 

att välja Airbnb framför en mer traditionell logiprodukt. Och om så är fallet, vad anser turisterna 

vara värdeerbjudandet med Airbnb? 

 

Ovan presenterade exempel skapar ett intresse hos aktörer på marknaden att förstå motiven 

bakom turisters val eller icke-val av Airbnb. För att som vinstdrivande aktör kunna skapa en 

ekonomiskt hållbar produkt är en grundförutsättning att de känner till konsumenters behov, 

önskningar och motiv (Osterwalder & Pigneur, 2013). Det finns fortfarande kunskapsluckor i 

forskning på fenomenet Airbnb och specifikt forskning på turisters preferenser samt motiv till 

att välja Airbnb (Brochado, 2017). Fåtalet studier har närgående på individnivå tolkat tidigare 

Airbnb-användares upplevelser, och ännu färre studier har studerat en specifik plats och en 

demografisk grupp (Brochado 2017; Guttentag 2013; Varma, 2016).  

 

Forskning har visat att den absolut starkaste användargruppen av delningsekonomiska tjänster 

är millenniegenerationen (SOU 2017:26, Guttentag 2013; Mooney 2010). 

Millenniegenerationen är den gruppen individer som är födda från mitten av 80-talet till och 

med år 2000. De är därmed mer eller mindre uppväxta med användandet av sociala medier 

(Mooney m.fl., 2010). Att studera specifikt denna grupp användare av delningsekonomiska 

tjänster kan ge oss en indikation av vad framtiden har att erbjuda.  

 

Tidigare forskning har visat att Airbnb har en ekonomisk påverkan på hotellmarknaden i 

städerna som studerats. Exempel på detta är i Texas där en inkomstnedgång för hotellen påvisas 

efter Airbnb intåg (Zervas m.fl., 2015). I flera norska städer påvisas även där en nedåtgående 

ekonomisk utveckling då Airbnb-alternativen blir allt fler (Svarstad Ytreberg, 2016). Hur den 

svenska och mer specifikt Stockholmsmarknaden påverkas vet vi idag mycket lite om, men de 

få studierna som utförts visar att Airbnb påverkar även denna marknad (Thoem 2015; Neeser 

2015).  
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På den svenska marknaden är Stockholms län det mest välbesökta länet, det med flest antal 

gästnätter, vilket skapar stor efterfrågan av logialternativ, vilket i sin tur påverkar sysselsättning 

och ekonomisk utveckling i länet (Tillväxtverket, 2016). Stockholm är också den plats i Sverige 

med flest Airbnb-alternativ, som därmed konkurrerar om gästnätterna och påverkar de 

traditionella logialternativens beläggningsgrad (Airdna, 2017). 2014 var 5 % av de 

logialternativen som erbjöds i Stockholm listade från Airbnb, en årligen ökade siffra, men trots 

det har ännu inte Airbnbs påverkan på den turistiska marknaden i Stockholm studerats utförligt 

(Thoem, 2015). Hur en viss turistisk destination påverkas av Airbnbs intåg, kan inte 

generaliseras, utan det bygger på flera olika faktorer och på det som karakteriserar platsen i 

fråga. Destinationer och städer bör studeras individuellt för att korrekta slutsatser ska 

presenteras.  

 

Trots den stora ökningen Airbnb-alternativ som tillkommit under de främst senaste fem åren 

har fenomenet fått mycket liten social, politisk- och mediemässig uppmärksamhet i Sverige 

(Thoem, 2015). Rapporter och åsikter går isär gällande om Airbnb är ett stort hot eller en 

möjlighet på den svenska turistiska marknaden, vilket lämnar flertalet frågetecken (Annordia 

2016; Olsson 2016; Johansson 2016). Airbnb kan i framtiden bli en allt starkare konkurrent för 

de traditionella logialternativen även i Stockholm, då liknande utvecklingar har studerats på 

andra platser (Thoem 2015; Zervas m.fl. 2015; Scarstad Ytreberg 2016). Att skapa förståelse 

för konsumenters motiv att välja en Airbnb framför det traditionella hotellalternativet ger en 

företagsmässig fördel på marknaden.  

 

Detta arbete ämnar att studera turister ur millenniegenerationens motiv till att välja Airbnb inför 

sin resa till Stockholm, att förstå vad som kan ses som Airbnbs värdeerbjudande på denna 

geografiska plats. Kunskapen och förståelsen av ämnet är relevant och intressant, då 

slutsatserna skiljer sig mellan olika geografiska platser och i förlängningen bidrar till ökade 

chanser för företag att skapa ett attraktivt värdeerbjudande. Att välja Airbnb som logialternativ 

är i förlängningen att välja bort ett annat logialternativ, vilket skapar ett nytt klimat på 

marknaden och behov till ökad förståelse av detta. Utrymme och behov finns för vidare studier 

på ämnet, för att i förlängningen förstå och ge aktörer möjlighet att anpassa sig efter detta nya 

marknadsklimat och turisters framtida efterfrågan.  
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1.2	  Syfte	  	  
Syftet med arbetet därför att förstå turister ur millenniegenerationens motiv bakom valet av 

Airbnb. Arbetet ämnar att framhäva och understryka det som kan anses vara värdeerbjudandet 

hos Airbnb. Vidare är syftet är att framhäva tidigare Airbnb-användares upplevelser under deras 

Stockholmsbesök. 

 

1.3	  Frågeställning	  	  
•   Hur	  påverkar	  turister	  ur	  millenniegenerationens	  uppfattning	  av	  Airbnb	  

värdeerbjudande	  deras	  val	  av	  logi,	  inför	  deras	  Stockholmsbesök?	  

	  

1.4	  Avgränsningar	  	  
I förhållande till de givna resurserna för arbetet, så är det viktigt att statuera ett antal 

avgränsningar. Till att börja med kommer fokus att ligga på Airbnb och inte samtliga 

delningsekonomiska logialternativ. Att valet föll på Airbnb var på grund av att företaget 

uppfyller samtliga av de relevanta kriterierna som krävdes för ett effektivt utförande av arbetet. 

Airbnb är ett monetärt alternativ, i jämförelse med t.ex. Couchsurfing, de har den absolut största 

marknadsandelen (Thoem, 2015). Efter grundläggande inledningsarbete konstaterades det att 

Airbnb är det företag som är mest omskrivet samt vetenskapligt studerade, vilket underlättade 

studerandet av tidigare teori. Denna avgränsning innebär att arbetet inte påvisar hur den 

traditionella logimarknaden påverkas av delningsekonomiska logialternativ i sin helhet, utan 

främst hur de påverkas av en specifik, betydelsefull aktör, alltså Airbnb.  

 

För att vidare specificera studien är den främst studerad ur konsumentens perspektiv. Att i 

förlängningen vidareutveckla studien ur värdens och mer djupgående ur hotellaktörernas 

perspektiv hade varit intressant och givande, men möjlighet fanns inte under detta arbete. 

Arbetet är även avgränsat på Stockholmsmarknaden, då en geografisk avgränsning gav större 

chanser till fler relevanta och korrekta resultat och slutsatser. Stockholm studeras då det är 

Sveriges mest besökta län, med flest antal gästnätter (Tillväxtverket, 2016) och även den 

svenska destination med flest antal listade Airbnb-bostäder (Airdna, 2017). Dessa faktum gör 

Stockholm till en ekonomiskt viktig turistisk marknad, som påverkar sysselsättning och 

ekonomisk utveckling. För vidare specificering och tydligare avgränsning fokuserar studien på 

millenniegenerationen, då denna generation är de främsta användarna av delningsekonomiska 

tjänster och därmed de som främst ser Airbnb som ett alternativ (Mooney m.fl. 2010; Guttentag 

2013). Att utifrån dessa förutsättningar välja att studera millenniegenerationen skapar 
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intressanta indikationer på hur utvecklingen framöver kommer ta se ut. Samtliga ovanstående 

avgränsningar innebär att slutsatserna i det här arbetet inte bör ses som generella för hela 

marknaden, utan endast studeras utifrån just Airbnb, konsumentens perspektiv, 

millenniegenerationen och Stockholmsmarknaden.  
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2.   Litteraturgenomgång	  

2.1	  Delningsekonomiska	  tjänster	  	  

Airbnb är en delningsekonomisk tjänst som berörts relativt lite i tidigare forskning, men 

delningsekonomi i allmänhet är mer välstuderat (Guttentag, 2013).  Att hotellindustrin påverkas 

av Airbnb är av flera forskare fastställt (Aznar m.fl. 2016; Guttentag 2013; Choi m.fl. 2013). 

Men en generalisering över på precis vilket sätt och vilka hotellaktörer som faktiskt påverkas, 

kan tyckas vara ett simpelt sätt att se på förändringen Airbnb skapat.  

 

Zervas m.fl. (2015) har utfört flertalet större undersökningar för att förstå påverkan bättre. I ett 

av fallen analyserades flertalet av de största turistdestinationerna i Texas utifrån ökningen och 

utbudet Airbnb-boenden, som jämfördes med resultatet från hotellen på samma plats. Zervas 

m.fl. (2015) undersökning presenterade två signifikanta resultat. Det första var att en ökning på 

1 % i listade Airbnb-boenden gav hotellen på samma plats en inkomstminskning på 0.05 %, 

rent generellt. Det andra resultatet visade att inkomstminskningen var större hos medel- och 

budgethotell. Svarstad Ytreberg (2016) studerade Airbnbs ekonomiska påverkan på hotell i 

flera olika norska städer och där visade en 10 % ökning av listade Airbnb-alternativ en 0.03 % 

inkomstminskning, men även här såg hon allt större negativ påverkan på medel- och 

budgethotellen i städerna. Denna studie visade även att resultatet skiljer sig mellan de olika 

städerna. Den ekonomiska påverkan som Airbnb skapar på hotellmarknaden tycks bero på 

antalet Airbnb-alternativ, typen av Airbnb-alternativ och typen av turister som främst besöker 

staden (Svarstad Ytreberg, 2016). I förhållande till dessa undersökningar finns även studier som 

visar en positiv ekonomisk utveckling då Airbnb-alternativen ökar, både för hotell men även 

för övrig turistisk marknad så som restaurangbransch (Aznar m.fl. 2016; Choi m.fl. 2015; Fang 

m.fl. 2015). Att studera Stockholm separat utifrån en demografisk grupp är därmed nödvändigt 

för att skapa ett tillförlitligt resultat gällande delningsekonomiska tjänster på en specifik plats.  

 

En utredning på regeringens begäran har studerat svenskars användande av 

delningsekonomiska tjänster. 14 % av Sveriges befolkning har under de två senaste åren använt 

Airbnb, vilket är den mest använda delningsekonomiska tjänsten i Sverige (SOU 2017:26). Den 

största användargruppen av dessa tjänster karaktäriseras av nyfikenhet, sociala drivkrafter och 

viss riskbenägenhet. En klar majoritet (över 80 %) av de tidigare användarna uppger att de har 

positiva erfarenheter av att använda dessa tjänster. Utredningen berättar vidare att en femtedel 

av respondenterna i undersökningen inte använder delningsekonomiska tjänster då de känner 
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osäkerhet inför detta, att de inte upplever tjänsterna som pålitliga (SOU 2017:26). Utredningen 

påvisar att pålitligheten och den oberoende informationen som dessa tjänster bör stärkas för att 

användandet av delningsekonomiska tjänster ska öka i popularitet (SOU 2017:26). De 

potentiella anledningarna, så som osäkerhet, till att inte välja ett delningsekonomiskt 

boendealternativ tolkas och beräknas senare i denna undersökning för förståelse för 

användargrupper och användarmotiv.  

 

2.2	  Värdeerbjudande	  och	  motiv	  

Att använda sig av delningsekonomiska logialternativ har ofta ett värdeerbjudande som skiljer 

sig från det traditionella logialternativet, samt att det kan grunda sig i olika typer av motiv 

bakom valet. Dessa följande två ämnena är två välstuderade ämnen inom turismvetenskap och 

de är relevanta att studera för att få ökad förståelse om hur och varför turister, både medvetet 

och omedvetet, väljer typ av logi (Cohen m.fl., 2014).  

 

Ur ett företagsmässigt perspektiv kan värdeerbjudande sammanfattas som det värde företaget 

levererar till kunden, de kundbehov de tillgodoser och det kundproblem som de med sin produkt 

eller tjänst hjälper till att lösa (Osterwalder & Pigneur, 2013). Värdeerbjudandet är det specifika 

skälet till att en kund väljer en viss produkt framför en annan. Nedan i figur 1 presenteras 

Kotlers m.fl. (2013) modell som på ett övergripligt sätt visar möjliga vägar att gå för att 

positionera sig gentemot kund på marknaden.  

 

I modellen sätts fördelarna med en viss produkt i förhållande till priset, och produkten 

positioneras sedan som fördelaktig eller icke-fördelaktig. Kotler m.fl. (2013) menar att 

produkten måste uppnå en balans mellan fördelar och pris för att skapa en produkt eller tjänst 

med ett högt värdeerbjudande. Då logialternativ övervägs av en turist innan en resa väger de 

uppfattade fördelarna av produkten mot priset, för att välja den mest fördelaktiga produkten. 

Typiska fördelar som vägs gentemot pris i valet av logi är läge, faciliteter, service och tjänster 

som ingår, samt atmosfär och känsla (Weaver & Lawton, 2010). 
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Figur	  1.	  Möjliga	  värdeerbjudanden	  (Kotler	  m.fl.,	  2013)	  

	  
Enligt Maslows behovstrappa delas en individs motiv till köpbeslut upp i biologiska och 

psykologiska (Kotler m.fl., 2013). De biologiska är de absolut mest grundläggande såsom 

strävan för att motverka hunger eller törst. De psykologiska motiven är strävan för att uppnå 

till exempel erkännande eller tillhörighet. Motiv alternativt motivation sammanfattas som: ett 

behov som är tillräckligt relevant för att påverka en persons beteende för att söka 

tillfredsställelse av behovet (Kotler m.fl., 2013). Choen m.fl. (2013) har sammanfattat 

faktorerna de anser ha högst relevans inom turistiskt konsumentbeteende, vilket motiv är en av 

dessa. Den främst använda modellen används för att förklara motiv är push-pull-teorin, vilken 

berättar att turister är påverkade (push) av deras biologiska behov av att resa bort och tilldragna 

(pull) av en destinations eller produkts attribut, vilka anspelar på våra psykologiska behov. 

Push-pull-teorin kan studeras utifrån valet av logi, där de tilldragande faktorerna med en viss 

produkt är mycket relevanta för hur turister väljer logi. De tilldragande faktorerna med ett visst 

logialternativ attraherar turister då de kan skapa erkännande eller status för individen i sig.  

 

Airbnbs värdeerbjudande är omdiskuterat, men sammanfattas väl av Guttentag (2013). 

Författaren menar att Airbnb faktiskt saknar flera av de värdeerbjudanden som tycks vara givna 

för en konsument när de väljer boende under sin resa, som service, personal, varumärke och 

säkerhet. Författaren menar dock att Airbnb har lyckats kommunicera ett annat typ av 

värdeerbjudande, som visats sig vara mycket framgångsrikt (Guttentag, 2013). Utöver att 

Airbnb rent generellt har ett lägre pris, då de inte har lika höga fasta kostnader som de 

traditionella alternativen så konkurrerar de även med dessa ovanstående fördelarna (Aznar m.fl. 

2016; Guttentag 2013). Airbnb skapar en känsla av närhet till platsen man besöker, en mer lokal 
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upplevelse. Ett Airbnb-boende erbjuder även ofta faciliteter såsom kök och tvättmaskin, vilket 

ses som en fördel (Guttentag, 2013). Weeks (2012) analys av turister som använder Airbnb 

berättar att dessa personer föredrar att se dem själva som ”resande” framför ”turister”. 

Författaren menar att det är den autentiska upplevelsen är det tydliga värdeerbjudandet som 

Airbnb kommunicerar (Week, 2012). De ovan presenterade attributen som Airbnb besitter kan 

motivera en viss grupp av turister att välja dem som logialternativ framför ett traditionellt 

logialternativ. Förståelsen av den tidigare forskningen kring Airbnbs värdeerbjudande ger 

grundläggande kunskap för vidare förståelse i det här arbetet.  

 

Motivet bakom att välja en viss produkt är ofta i relation till produktens värdeerbjudande. De 

ovan presenterade icke-monetära värdeerbjudanden som grundar sig i en känsla av att inte vara 

”turist” utan att vara ”resande”, kan appliceras på push-pull-teorin. De psykologiska behoven 

en individ har varierar och är personliga, men viljan att skapa en autentisk upplevelse är 

identitetsbyggande och kan skapa erkännande från andra (Guttentag, 2013). Guttentag (2013) 

menar att Airbnb tillfredsställer just precis detta, att den autentiska upplevelsen stärker 

personlighetsdrag individer vill skapa, uppnå och ”visa upp” för andra, vilket skapar en tydlig 

del av Airbnbs värdeerbjudande och är också en del av förklaringen till den tydliga ökningen 

av delningsekonomiska tjänster som i tidigare avsnitt presenteras. Den ovan presenterade 

tidigare forskningen på Airbnbs värdeerbjudande och motiv till att välja denna specifika 

produkt skapar en utgångspunkt för vidare studier i detta arbete, där skapande av balas mellan 

avväga fördelar gentemot pris samt psykologiska och biologiska behov skapar en grund för vad 

som motiverar turister till att välja just Airbnb inför deras resa, vilket är en del av syftet i det 

här arbetet.  

 

2.3	  Millenniegenerationens	  användande	  av	  delningsekonomi	  och	  Airbnb	  	  

UNWTO estimerar att minst 20 % av turister världen över är en del av millenniegenerationen 

eller till och med yngre än detta. Millenniegenerationen är de individer som är födda från mitten 

av 80-talet till och med år 2000. Dessa turister karaktäriseras av att vara medvetna, de reser 

under längre perioder och interagerar närmare med samhället de besöker än tidigare 

generationer (UNWTO, 2012). De är även den främsta användargenerationen av sociala medier 

och delningsekonomiska tjänster, dessa teknologiska verktyg är rent generellt en naturlig del 

av deras användning- och köpmönster (Bazzi & Opie 2016; SOU 2016:26). De skapar 

efterfråga och utbud i och med tillgången och resurserna de besitter. Jan Freitag skrev 2014 

(Hotel News Now) att han estimerar att Airbnb kommer anta allt större marknadsandel, just 
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tack vare den yngre generationen. Han menar att de idag reser främst som nöjesresande, men i 

framtiden kommer de resa allt mer i affärer och där också ha med sig rutinen att använda 

Airbnb. Den ovan presenterade informationen skapar förståelse för att den berörda generationen 

är idag och kommer i framtiden vara fördelaktig att ha förståelse om. Denna generations tillgång 

till digitala verktyg skapar ett nytt klimat som vidare studeras i denna undersökning.   

 

Airbnb har unika attribut som användare förhåller sig till. De erbjuder unika boenden, lokala 

upplevelser och autentiska möten – men det medföljer även en risk där boendet inte lever upp 

till förväntningarna, eller inte skapar samma trygghetskänsla för turisten, i jämförelse med 

upplevelsen på ett traditionellt hotell (Guttentag, 2013). Regeringens utredning (SOU 2016:26) 

påvisar att vissa individer upplever en osäkerhet gentemot att använda tjänster så som Airbnb, 

det finns en rädsla för att bli lurad eller besviken då förväntningar inte uppfylls. Guttentag 

(2013) menar här att dessa unika attribut leder till att tjänsten främst attraherar tekniskt kunniga, 

äventyrliga och budgetmedvetna turister - alltså karaktärsdrag som millenniegenerationen allt 

ofta innehar. Utifrån tidigare forskning kan det sammanfattas att Airbnb är ett mer populärt 

alternativ hos ”yngre” på grund av tre sammanfattade anledningar: en lägre prisbild, att de inte 

är lika oroade av säkerhetsfrågor samt att de upplever att de adderar en känsla av äventyrlighet 

när de väljer Airbnb i förhållande till det traditionella hotellalternativet (Varma m.fl. 2016; Choi 

m.fl. 2015; Guttentag 2013). Varma m.fl. (2016) menar att utöver detta har turister via sociala 

medier, vilka millenniegenerationen är den största användningsgruppen av (Bazzi & Opie 

2016), upptäckt områden som tidigare inte varit lika exponerade till de flesta turister, men nu 

finns en efterfrågan att både bo och besöka dessa områden.  

 

I förhållande till ovanstående studier som gjort på den berörda generationen, följer en 

kvantitativ studie som berör generationens resebeteende. Under 2016 utfördes en undersökning 

på uppdrag av Airbnb, där över 1000 intervjuer hölls med personer ur millenniegenerationen 

(Airbnb Citizen, 2016). Undersökningen grundades i det faktum att år 2025 kommer 

millenniegenerationen och de yngre generationerna stå för 75 % av samtlig konsumtion och 

turism (Airbnb Citizen, 2016). Undersökningen menade att sammanfatta denna generations 

resmönster och önskningar i förhållande till deras resande. Resultatet sammanfattades i tre 

huvudkategorier (Airbnb Citizen, 2016):  
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o   Resande är oerhört viktigt för den här generationen, specifikt för de kinesiska 

medborgarna. De absolut flesta uppger att resande är viktigare än husköp och 

avbetalningar på lån. 

o   De letar efter ”något nytt”, en mer äventyrlig, lokal och personlig upplevelse. Över 

80 % uppger att de efterfrågar unika upplevelser och att de vill upptäcka genom att 

leva som de lokala invånarna på en plats.  

o   De är passionerade Airbnb-användare och en växande del av Airbnb-

konsumenterna. Totalt av de som någonsin använt Airbnb är 60 % ur denna 

generation. De har under det senaste året ökat, som grupp, med 120 %.  

 

Den ovan presenterade forskningen tillsammans med den stora kvantitativa rapporten om 

millenniegenerationens resmönster och önskningar om framtida resande, skapar en tydlig bild 

av att personligt resande är önskvärt av millenniegenerationen. Vidare att Airbnb tycks skapa 

förutsättningar för att uppnå detta. Millenniegenerationen är en viktig generation på den 

turistiska marknaden som sätter en ny typ av standard för resande vilket skapar ett behov av 

kunskap om deras motiv och hur de värderar värdeerbjudanden (Guttentag 2013; UNWTO 

2012; Airbnb Citizen 2016).  

 

2.4 Sammanfattad	  tidigare	  forskning	   
Forskare tycks finna olika resultat gällande om Airbnb utgör ett ekonomiskt hot för 

hotellmarknaden eller inte. Flertalet forskare påvisar fall där ett ökad Airbnb-utbud leder till 

minskade ekonomisk inkomst för hotell (Zarvas m.fl. 2015; Choi 2015; Svarstad Ytreberg 

2016; Guttentag 2013). Det finns i förhållande till detta också forskare som menar att ett ökat 

utbud av Airbnb-alternativ leder till generell ekonomisk ökning eller att den tycks opåverkad, 

då den generella turismen på dessa platsen ökar tack vare just Airbnb (Fang m.fl. 2015; Neeser 

2015). Dessa rapporter visar att Airbnbs ekonomiska konsekvenser påverkas av platsen i sig, 

dess karakteristiska drag samt dess besökare. Det är därför relevant att studera turistiska 

destinationer och platser som separata fenomen, vilket gör denna studies fokus på Stockholm 

relevant.  

 

Som tidigare nämnts är konsumentbeteende, motiv och värdeerbjudande några av de ämnen 

som det finns utförlig forskning kring inom turismvetenskap (Cohen m.fl., 2013). Och de 

främsta motiven samt det värdeerbjudande som Airbnb generellt anses besitta statueras i 

flertalet tidigare studier och rapporter, kan sammanfattas med att det är ett personligare, mer 
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äventyrligt och mer autentiskt alternativ (Guttentag 2013; Airbnb Citizen 2016; Varma m.fl. 

2016). Vidare har även flertalet rapporter visat att millenniegenerationen är den främsta 

användargruppen av delningsekonomiska tjänster i allmänhet och Airbnb i synnerhet (SOU 

2016:26; Bazzi & Opie 2016; Airbnb Citizen 2016). Millenniegenerationens uppfattning av just 

Airbnbs värdeerbjudande är det som studeras i den här undersökningen och förståelse för 

tidigare forskning på ämnet är ett grundläggande komplement till empirin som senare 

presenteras.  

 

Som tidgare nämnt fokuserar detta arbete på Stockholm som marknad, där relativt få studier 

utförts. Thoem (2015) studerar främst hur Airbnb påverkat bostadssituationen i Stockholm och 

hur en kan på ett politiskt sätt påverka utvecklingen. Neeser (2015) studerar den nordiska 

marknaden, för att undersöka hur Airbnb rent ekonomiskt påverkar hotellmarknadens 

förutsättningar.  
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3.   Fallstudie	  Stockholm	  

3.1	  Stockholms	  logimarknad 	  

Denna studie studerar Stockholm då det är den plats i Sverige med högst antal gästnätter, men 

även den plats med flest antal Airbnb-alternativ i Sverige (Tillväxtverket 2016; Airdna 2017). 

Hotellmarknaden i Sverige skapar förutsättningar för sysselsättning och för ekonomisk 

utveckling, men med ett ökat utbud av Airbnb-alternativ finns en potentiell risk för denna 

ständigt ökade beläggningsgrad i Sverige (Thoem 2015; Visita, 2016; Myrberg 2016). I 

förhållande till information om Stockholms hotellmarknad, erbjuder Airbnb i april 2017, 2175 

stycken boende-alternativ, 5 % av utbudet marknaden i Stockholm är genomsnittligen Airbnb-

alternativ (Airdna 2017; Thoem 2015). Sedan 2013 har Airbnb-användandet i Stockholm ökat 

med 326 % och 2014 var Stockholm den stad i Norden där absolut flest använder Airbnb 

(Kirkegaard, 2014). Med Airbnbs marknadsandel, som innehar möjligheter till vidare ökning, 

finns relevans för hotellaktörer på Stockholmsmarknaden att förstå Airbnbs värdeerbjudande 

på just deras marknad.  

 

3.2	  Prisbild	  

Price of Travel (2017) är en databas som studerar resekostnader. 2017 publicerade de sin årliga 

lista med reseindex, vilken presenterar en lista över 56 europeiska städer, billigast till dyrast. 

Data baseras på produkter och tjänster med samma standard. Den beräknar en övernattning på 

ett 3-stjärnigt hotell, en taxiresa, en kulturell aktivitet, tre måltider per dag samt tre 

alkoholhaltiga drycker. Data insamlades i februari 2017. Enligt undersökningen är Stockholm 

på plats 53 av 56, alltså i den absoluta toppen av Europas dyraste turiststäder. Indexen visar ett 

dagligt index på 174 USD per dag, i förhållande till detta är till exempel Rom, Italien på plats 

39 med ett dagligt index på 117 USD per dag (Price of Travel, 2017). Den höga prisbilden som 

Stockholm kan för turister innebära en lägre budget för logi.  

 

Enligt Eurostat (EU:s statistiska organ) (2014) så är den europeiska turistens största utgift under 

en resa logikostnaden, den följs relativt tät av transport, vilket är de absolut största utgifterna. 

Eurostat har delat upp de olika typerna av logi i tre kategorier, som de sedan presenterar en 

genomsnittlig kostnad per natt för, beräknad i EUR.  
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Figur	  2.	  Genomsnittlig	  utgift	  per	  resa	  utifrån	  logi	  (Eurostat,	  2014) 

 

En tolkning av ovanstående statistik är att logialternativet Airbnb tillhör ”Other rented 

accommodation” och därmed har en betydande lägre genomsnittlig kostnad än 

hotellalternativet. Undersökningar har visat att Airbnb rent generellt, ur ett internationellt 

perspektiv, erbjuder billigare logialternativ är traditionella logialternativ (Busbud 2016; Price 

of Travel 2017). För vidare jämförelse av prisbilden i Stockholm utifrån dessa olika alternativ, 

uppger Airbnb att deras genomsnittliga pris för logi i Stockholm är 1055 SEK (Airbnb, 2017). 

Booking.com uppger att deras genomsnittliga pris är 1655 SEK (Booking.com, 2017). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Airbnb är det generellt billigare alternativet både 

internationellt och i Stockholm, vilket vidare kommer påverka resultatet och tolkningen av den 

studerade generationens uppfattade värdeerbjudande av Airbnb.  

 

3.3	  Placeringsanalys	  

Läge är en faktor som påverkar valet av logi under resande (Weaver & Lawton, 2010). För att 

skapa en övergripande bild av hur hotell samt listade Airbnb-alternativ är geografiskt placerade 

utfördes i denna studie en sökning på en av de största bokningshemsidorna, och sedan en 

sökning med samma förutsättningar på Airbnb (Booking.com 2017; Airbnb 2017). Datumet 

som är studerat är 5–8 september 2017. Dessa specifika datum valdes då beläggningen är 

relativt låg och en pålitlig bild av var de flesta hotell är placerade kan då skapas. Sökningen 

utfördes för två vuxna besökare (Booking.com 2017; Airbnb 2017).  
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På Booking.com finns 165 lediga logialternativ som presenteras som kartvy nedan. 

	  
Figur	  3.	  Lediga	  logialternativ	  på	  Booking.com	  (Booking.com,	  2017) 

 

På Airbnb finns över 300 lediga logialternativ som presenteras i kartvy nedan.  

	  
Figur	  4.	  Lediga	  logialternativ	  på	  Airbnb	  (Airbnb,	  2017) 
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Kartvyerna visar liknande resultat, med undantaget att något fler hotellalternativ är placerade i 

cityområdet. Något fler Airbnb-alternativ finns runt om cityområdet, alltså centralt placerade 

men utanför den absoluta stadskärnan. Airbnb listar fler av sina alternativ på till exempel 

Södermalm. Södermalm omskrivs ofta som den mer hippa och även mer lokala delen av 

Stockholm, där man hittar ”det riktiga Stockholm” (Tripadivsor, 2017). I citykärnan där de 

flesta hotellen är placerade har fördelen att vara mer fördelaktiga i förhållande till 

transportmöjligheter, till exempel till och från flygplats. Citykärnor karakteriseras dock ofta av 

mycket turister och få permanenta bostäder, vilket även stämmer väl överens med situationen i 

Stockholms innersta stadskärna (Stockholm Läns Landsting, 2013).  

 

3.4	  Det	  icke-‐påtagliga	  värdet	  	  
De ovan berörda ämnen, pris och placering, är mer eller mindre påtagliga faktorer som är 

värdeskapande, men enligt ovan presenterad tidigare forskning och rapporter bygger även 

Airbnbs värdeerbjudande på de icke-påtagliga värdet. Såsom den autentiska och lokala 

upplevelsen, samt värdet av att känna sig som en ”resande” och inte ”turist” (Guttentag 2013; 

Airbnb Citizen 2016; Varma m.fl. 2016). Hur en individ uppfattar ett kommunicerat värde är 

högst individuellt och påverkas av tidigare erfarenhet och personliga preferenser, vilket gör 

bedömning och kartläggning av kommunikation något komplex (Kotler m.fl. 2013). Således är 

det relevant att studera hur värdeerbjudandet av Stockholm och logialternativ i fråga 

kommuniceras på Airbnb i förhållande till på Booking.com, som även tidigare studerats utifrån 

läge (Booking.com 2017; Airbnb 2017).   

 

Airbnb visar på förstasidan av deras hemsida flera olika produkter de förmedlar, vilka alla får 

lika mycket uppmärksamhet. De kommunicerar att de inte endast erbjuder logi, utan även 

upplevelser och utförliga digitala guider. Under upplevelser kan användaren utifrån sina 

personliga intressen välja kategorier som hälsa, mode, nattliv osv. (Airbnb, 2017). Se figur 5. 
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Figur	  5.	  Upplevelser	  (Airbnb,	  2017) 

 

Vid studerande av Airbnb estetiska utformning uppfattas den som användarvänlig och stilren. 

Bilder och inbjudande texter ger en tydlig ”hemma hos”-känsla, det skapas en känsla av att det 

är stockholmarnas Stockholm och det upplevs inte estetiskt påträngande. Många logialternativ 

är mycket personligt inredda och det upplevs inte som om boendet påverkats inredningsmässigt 

av de vill ta emot hyresgäster.  

 

	  
Figur	  6.	  Logialternativ,	  Stockholm	  (Airbnb,	  2017) 

 

Flertalet hyresvärdar presenterar sina egna guider till staden och närområdet kring bostaden, 

vilket bidrar till den lokala känslan och personligt anpassade upplevelsen. Se figur 7.  
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Figur	  7.	  Det	  allra	  bästa,	  Södermalm	  (Airbnb,	  2017) 

 

Vid en liknande undersökning av utbudet på Booking.com, skiljer sig resultatet av hur 

kommunikationen uppfattas i relativt stor utsträckning. Till att börja med erbjuder inte 

Booking.com någon typ av guide eller översikt av städerna i fråga, utan här kommuniceras 

endast logi som fokus. Hemsidan arbetar med tydlig filtrering och stor fokus är på pris. Det är 

tydligt vad som ingår, hur bokningsreglerna ser ut och vilka faciliteter som erbjuds. Hemsidan 

skapar en känsla av att köpbeslutet bör ske fort då de använder budskap som berättar hur många 

andra personer som tittar på ett viss logialternativ just nu, hur många gånger de blivit bokat 

under det senaste dygnet och liknande.  
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Figur	  8.	  Logialternativ,	  Stockholm	  (Booking.com,	  2017) 

 

Utformningen upplevs som något påträngande, i jämförelse med Airbnb på grund av att de 

använder brådskande meddelanden och starka färger.  

 

I jämförelse med Airbnb där tidigare recensioner, hyresvärden och gästernas privata bilder 

tydligt presenteras är Booking.coms kommunicering av hotellen något mer standardiserad, med 

endast professionella bilder och för samtliga recensioner av ett specifikt logialternativ krävs att 

användaren söker sig vidare på hemsidan. På första sidan av det valda hotellet presenteras 

uteslutande utvalda, hyllande recensioner. På Booking.com presenteras tydligt betalningsregler, 

samt av- och omboknings, vilket inte lite tydligt presenteras på Airbnb.  
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Sammanfattningsvis visar den här övergripande kartläggningen av hur Airbnb väljer att 

kommunicera sin produkt i förhållande till Booking.com, i Stockholm, att de kommunicerar sin 

produkt med olika fokus. Airbnb fokuserar på Stockholm som destination och vad som finns 

att upptäcka utifrån det. Det är ett tydligt lokalt fokus på staden i fråga samt på hyresvärden 

som en tillgång, nästan i högre utsträckning än på boendet i sig själv. Booking.com fokuserar 

absolut främst på hotellrummet som säljs, på ett relativt standardiserat sätt och fokuserar tydligt 

på pris. Booking.com ger oss en tydlig bild av vad det är konsumenten bokar och reglerna kring 

det, det är tydligt vad konsumenten väljer att köpa, vilket inte lika påtagligt och bestämt 

kommuniceras av Airbnb. Ovan presenterad information skapar förståelse för hur Airbnb 

positioneras och uppfattas på logimarknaden utifrån statistiska fakta, prisbild, placeringsanalys 

och slutligen en bedömning av hur de kommunicerar deras mer icke-påtagliga värdeerbjudande. 

Detta är relevant för vidare analys av det empiriska resultatet i det här arbetet.  
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4.   Metod	  	  

4.1	  Datainsamling	  	  

Syftet med arbetet var att förstå turisters potentiella motiv i valet av logi, och vidare vad som 

kan anses vara värdeerbjudandet med Airbnb för en turist ur millenniegenerationen. Utifrån 

detta är min studie av kvalitativ karaktär som Bryman (2008) förklarar är tolkningsinriktad, då 

jag främst på ett induktivt sätt ville tolka det som studerats under arbetet. Utifrån det ovan 

presenterade syftet har jag i studien utfört semistrukturerade intervjuer för insamling av data i 

det här arbetet. Intervjuer har visat sig vara ett effektivt och populärt sätt att bedriva kvalitativ 

forskning och därmed tolka intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt (Bryman, 

2008). Semistrukturerade intervjuer kräver dock ett utförligt förberedelsearbete, vilket grundar 

om intervjuerna blir lyckade eller inte, om de blir tillförlitliga och användbara (Gillham, 2008). 

Att semistrukturera intervjuerna skapar bra balans mellan öppenhet och struktur (Gillham, 

2008), vilket var passande för studies syfte och dess resurser. En möjlighet var att använda sig 

av t.ex. fokusgrupp, men risken fanns att individerna då anpassar sina svar efter de andra 

deltagarna (Bryman, 2008) och det var en av anledningarna till att det valdes bort.  

 

Att jag valde att strukturera mina intervjuer och inte utföra dem helt och hållet ostrukturerat 

beror bland annat på den tidsram som satts för mitt arbete. För att materialet ska kunna tolkas 

på ett pålitligt sätt krävs att transkriberingen var tidsmässigt möjlig att utföra på ett korrekt sätt. 

Intervjuerna har grundats i en intervjuguide som skapats utifrån frågeställningen, den relevanta 

teorin samt ”Brochados konceptkarta” (2017), som presenteras nedan. Åtta stycken intervjuer 

genomfördes, vilket jag upplevde ledde till mättnad för resultatet. Tre av intervjuerna skedde 

genom ett fysiskt möte och fem av intervjuerna skedde via Skype, med ljud och bild. 

Intervjuerna tog mellan 30–60 minuter att utföra. Fyra av respondenterna är svenska 

medborgare, tre är kanadensiska och en respondent är spansk. En av respondenterna var bosatt 

i Stockholm under tiden som Airbnb användes på platsen. 

 

4.2	  Intervjumall	  	  

Intervjumallenen har skapats för att stärka validiteten och den grundas bland annat i ”Brochados 

konceptkarta” (2017). 2017 utförde Brochado m.fl. en utförlig kvantitativ studie, vilken 

studerade och analyserade recensioner som skrivits på Airbnb. Studien utfördes på 

logialternativ erbjudna via Airbnb placerade i Indien, Portugal och USA. 1776 recensioner 

registrerades i studien och analyserades därefter, genom en textanalys. Textanalysen 
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analyserade de ord som främst användes i recensionerna. Analysen resulterade då i ett antal 

koncept som kan anses vara av störst värde för en Airbnb-gäst och det sammanställs i en 

konceptkarta, där huvudkoncept är läge, hyresvärd, upplevelse/autenticitet och bostad.  

 

Syftet med Brochados m.fl. (2017) undersökning var att skapa en kvantitativ, övergripande bild 

av turisters preferenser, trender samt kultur. De dem benämner här som kultur är de attityder, 

normer och värderingarna som en större grupp turister uppfattar som attraktivt (Brochado m.fl., 

2017). Meningen för mig att bland annat grunda intervjuerna i en så pass utförlig kvantitativ 

studie är att öka validiteten i min studie. Målet är att öka giltigheten i min studie genom att 

ställa rätt frågor som är förankrade i tidigare forskningsresultat. ”Brochados konceptkarta” 

(2017) kommer grunda intervjuerna, tillsammans med tidigare forskning om den demografiska 

grupp som min undersökning studerar. Dessa två perspektiv var de grundläggande pelarna som 

min intervjumall skapades utifrån. Intervjun som utfördes sammanställde respondentens 

bakgrund till tidigare användande av Airbnb, lät dem berätta om motiv och tankar under 

beslutprocess, samt satte deras användarbeteende i förhållande till Stockholmsmarknaden. Jag 

använde mig av ovanstående teman för att föra intervjun vidare, vid behov. För fullständig 

intervjumall, se bilaga 1.  

 

4.3	  Urval	  	  

Metoden grundade sig i ett relativt explorativt urval, då antalet respondenter är småskaligt och 

ämnet något outforskat. Målet var att påvisa intressanta exempel, mer än att påvisa ett resultat 

grundat i ett exakt tvärsnitt av populationen (Denscombe, 2014). Intervjurespondenterna valdes 

utifrån en urvalsram, vilket innebär att studien grundades i ett icke-sannolikhetsurval. Urvalet 

skedde relativt målinriktat utifrån de kriterierna som hade satts upp, alltså grundade sig 

intervjuerna i kvoturval. Detta för att studien skulle resultera i tillförlitligt och relevant resultat. 

Kriterierna var att respondenterna skulle ha använt Airbnb minst en gång i Stockholmsområdet 

och att de ska vara födda mellan mitten av 80-talet och år 2000 (millenniegenerationen).  

 

Vidare presenteras en överblick över respondenternas bakgrund, som är relevant för tolkningen 

av intervjuerna. Denna information bidrar till övergripande förståelse av respondenternas 

förhållande till Airbnb.  
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Figur	  9.	  Antal	  gånger	  respondenterna	  använt	  Airbnb	  i	  Stockholm 

 

	  
Figur	  10.	  Årtal	  användandet	  skedde	  

	  
De absolut flesta har endast använt Airbnb 1–3 gånger, endast Linus har använt Airbnb fler 

gånger än så (4 gånger). Ingen av respondenterna har använt Airbnb i Stockholm tidigare än 

2013, de absolut flesta användningarna skedde under 2016, men även flertalet i år (2017), vilket 

skapar ett tidsmässigt aktuellt resultat. Samtliga av respondenternas namn har blivit utbytta för 

anonymitet. De intervjuerna som utfördes på engelska har översatts av mig.  
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4.4	  Analysmetod	  	  
Arbetets insamlande data har analyserats utifrån de huvudteman som är grunden i denna 

undersökning, vilka bland annat presenteras som ”Brochados konceptkarta”. Dessa har 

analyserats och tolkats med avstamp i den teorin och kunskap som presenteras i 

litteraturgenomgången. Då arbetet är av kvalitativ metod har inte arbetet lett till, och har inte 

heller ämnat till, ny generaliserbar teori utan den påvisar intressanta upptäckter som vidare kan 

undersökas kvantitativt för att fastställa generella mönster. Då arbetet är utformat som en 

fallstudie, ligger stor vikt på den specifika platsen, Stockholm. Informationen insamlad om 

platsen, ur de olika ovanstående temana har varit viktiga beståndsdelar när analysarbetet skett. 

Nedan presenteras en figur för att tydliggöra de olika pelarna som tillsammans legat till grund 

för analysen av det empiriska resultatet i detta arbete.  

 

 

	  
Figur	  11.	  Analysmetod 
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4.5	  Metodkritik	  

Samtliga metodalternativ besitter olika typer av för- och nackdelar, som innan beslut av metod 

bör studeras och jämföras (Gillham, 2008). Att som forskare vara medveten om metodens 

nackdelar, att inte låta sin egen personlighet synas och inte heller låta egna meningar påverka 

resultatet är grundläggande förutsättningar för att skapa pålitlig forskning (Gillham, 2008).  

 

Fem av åtta utförda intervjuer i den här studien har genomförts via Skype, med ljud och bild, 

dock med endast inspelning av ljud. Att ha haft möjlighet att spela in både ljud och bild hade 

gett mig möjlighet att även studera kroppsspråk i efterhand, då jag endast fick möjlighet att 

lyssna repeterade gånger. Alla typer av transkribering har risken att ”förlora sin karaktär” 

(Gillham, 2008), vilket bildinspelning hade minskat risken för. Att genomföra alla typer av 

intervjuer innebär alltid en risk för att respondenten anpassar sina svar, i den något ”utsatta” 

situationen. Respondenten kan uppleva att de vill tillfredsställa intervjuaren genom att svara 

”rätt”, de kan också bli obekväma och nervösa av ljudupptagning (Bryman 2008; Gillham 

2008). Att utföra en intervju via Skype kan även jämföras något med en telefonintervju, trots 

att man har bildupptagning, då intervjuerna sker med fysisk distans mellan parterna. Det finns 

risk att det blir svårt att uppfatta gester, fysiska antydningar osv. som är oerhört viktiga för hur 

vi uppfattar en persons berättelse. Detta har jag tagit hänsyn till då jag tolkat och presenterat 

mitt resultat.  

 

För att lyckas med semistrukturerade intervjuer krävs mycket tid och engagemang av forskaren, 

då främst transkriberingsarbetet är tidsmässigt och intellektuellt krävande. En transkribering 

ska inte tolka eller påverka intervjuresultatet. I kvalitativ metod finns det intressanta resultat i 

de små detaljerna och dem får inte missförstås eller försummas (Gillham, 2008). Jag har i den 

här studien planerat och avsatt mycket tid för intervjuer samt för transkribering för att lyckas 

utföra den på ett korrekt sätt. En personlig utmaning för mig i utförandet i den här studien var 

att skapa öppna frågor, som bjuder in till långa, utförliga svar. Jag utförde en pilotintervju, för 

att efter denna korrigera mina frågor där jag upplevde att respondenten inte förstod eller inte 

gavs möjlighet att utveckla sitt svar tillräckligt. Denna pilotintervju har inte räknats in eller 

presenterats i detta arbete.   

 

När kriterierna var satta för mitt urval upplevde jag det inte som väldigt utmanande att hitta 

personer som var villiga att delta i intervjuer. Respondenterna i studien är antingen vänner, 

bekanta eller vänners vänner till mig. Det finns en risk i att som forskare intervjua personer som 
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hen har någon typ av relation till, de kan leda till förutfattade meningar eller oärliga svar i vissa 

fall. Detta berör främst ämnen där det finns viss typ av känslighet, där frågorna är intima och 

privata. Ämnet som undersöktes i min studie besitter liten risk för att uppfattas som intimt eller 

privat och därmed anser jag att risken är liten att detta har påverkat mitt resultat.  
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5.   Empiri	  

5.1	  Att	  välja	  Airbnb	  

Till att börja med så berörde frågorna till respondenterna deras anledningar till varför de valt 

Airbnb som logialternativ under sin resa till Stockholm. Intervjuerna skiljde sig och många 

olika faktorer och anledningar har påverkat respondenterna i sitt val att välja Airbnb, vilka 

presenteras nedan. 

 

För att man vill ha det lilla extra i närhet till det lokala  

Flertalet av respondenterna uppgav att de valde bort hotellalternativet för att de ville ha mer än 

vad som erbjuds på ett traditionellt hotell. Flertalet berättade att de valt Airbnb just i de fallen 

där de rest som grupp, alternativt att de ville ha möjlighet att bjuda in vänner på till exempel 

middag. Att ha tillgång till kök, för att kunna laga middag eller äta frukost ”hemma” berättade 

respondenter att de ansåg vara en fördel. Airbnb-alternativet upplevdes av flera respondenter 

även vara rymligare, alltså att man fick tillgång till mer utrymme och fler rum, vilket kan nyttjas 

för att umgås i.  

 

”… syftet var att kunna bjuda in mina väninnor på middag… //… // Jag 

uppskattar också att ha tillgång till kök och att kunna ha lite dryck och 

sånt förberett i kylen.” 

 

-   Johanna, 30  

 

respondenterna som uppgav att de ville spendera tid i sitt boende på sin resa berättade även att 

Airbnb-alternativen fick dem att ”känna sig hemma”. De berättade att de fick en mer lokal 

känsla under sin resa och inte i samma utsträckning kände sig som turister i staden. Möjligheten 

att träffa hyresvärden, som i många fall berättar om staden och tipsar om favoritplatser gav 

respondenterna en annan möjlighet att upptäcka staden. Fler respondenter uppgav att de ville 

komma bort från de mest populära turistattraktionerna och uppleva staden på ett mer lokalt sätt. 

 

För att man vill ha så lite som möjligt  

Några av respondenterna särskilde sig från gruppen ovan. Denna grupp upplevde inte att de valt 

Airbnb för att få tillgång till mer faciliteter, utan dessa respondenter valde Airbnb för att de 

endast var ute efter enklast möjliga logialternativ.  
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”Jag ville inte betala extra för tjänster vi inte behövde… Allt jag 

egentligen behövde var en säng” 

 

-   Joseph, 20 år  

 

Respondenterna som använde Airbnb på det här sättet och såg det som ett budgetalternativ, där 

de undgick att betala för lyx, design, frukost, mer utrymme och olika typer av service, var dem 

som besökt Stockholm för att besöka vänner eller familj. De uppgav att de hade valt att bo 

hemma hos dem de besökte om möjlighet fanns, men att möjlighet inte fanns. De spenderade 

därmed sin absolut största del av tiden i Stockholm utanför boendet som de hyrt via Airbnb.  

 

Pris 

Samtliga respondenter tog upp pris som en påverkande faktor i valet av logi under sin resa. 

Några respondenter uppgav Airbnb i vissa fall var ett mer prisvärt alternativ, de berättade att 

de uppfattades sig få mer för pengarna när de valde Airbnb. Flera uppgav även, som presenterat 

ovan, att de på hotell betalade för tjänster som de inte ville ha under dessa specifika resor. En 

respondent berättade att hon betalat mer för sin logi än vad hon troligen gjort på hotell, men 

hon uppfattade att hon betalade ”extra” för de faciliteter hon önskade, såsom ett stort, 

fullutrustat kök. En respondent berättade att hon reste i en grupp på fyra personer, vilket innebar 

att alternativet var att boka två separata hotellrum. Hon ansåg att det blev allt för dyrt, men även 

att det vore ”tråkigt” om de inte kunde bo tillsammans under sin resa.  

 

”Huvudanledningen till att jag valde Airbnb tror jag helt enkelt är för 

att det är prisvärt, speciellt om man är fler personer än två. Jag tycker 

man får mycket för pengarna och kan bo väldigt centralt.”  

-   Esther, 25 år  

 

Enkelhet och användarvänlighet  

Flera av respondenterna berättar att de upplever Airbnb som användarvänligt och anser att 

hemsidan skapar en känsla av att det är enkelt att leta och boka boende. De berättar att det är 

enkelt att komma i kontakt med hyresvärdar, enkelt att avboka eller göra ändringar i sin 

bokning.  
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”Det är väldigt enkelt att surfa runt på deras hemsida, titta på bilder 

och sedan komma i kontakt med hyresvärdarna. Jag tycker hemsidan 

är inspirerande och gör mig alltid ressugen.” 

-   Franco, 23 år  

 

Flera av respondenterna berättar att de använt Airbnb på flera andra platser än i Stockholm och 

att de varit mycket nöjda med sitt logival under dessa resor. De berättar att när man helt förstått 

konceptet med deposition, städavgifter, husregler, avbokning och så vidare, så blir sök- och 

beslutsprocessen ännu simplare. En respondent menar att tidigare mer traditionell 

sökningsprocess kan upplevas som stressande och ”stökig”, på till exempel Booking.com, 

medans samma process på Airbnbs hemsida upplevs som simpel, inspirerande och 

”lättöverskådlig”.  

 

5.2	  Att	  välja	  logi	  	  

Vidare i intervjun blev respondenterna tillfrågade om deras generella beslutsprocess, då de 

väljer logi inför en resa. De blev tillfrågade vilka faktorer de överväger, vad som anses viktigt 

då de väljer och vidare vilka faktorer som är ytterst avgörande i valet av logi. Samtliga 

respondenter har utöver nedanstående teman också nämnt att de påverkas av grundläggande 

faktorer såsom antal bäddar. 

 

Var och för hur mycket 

Samtliga respondenter uppgav att läge och prisbild har inverkan på deras val av logi. Att 

bostaden är centralt placerad lyfts av många, flera berättade att de ville bo i ett ”trevligt” 

område. Tillgängligheten lyfts även. Flera respondenter berättade att det var viktigt att det var 

enkelt att ta sig till bostaden från till exempel flygplats, men sedan även därifrån och tillbaka 

under dagtid. 

 

”Jag tittar också på var boendet är placerat. Tittar på kartor och 

försöker läsa på om områdena innan min resa.”   

-   Johanna, 30  

 

Flera respondenter tar upp att de gärna hittar områden som attraherar dem med aktiviteter och 

en atmosfär de uppskattar. Någon berättar att de älskar gatukonst, någon second hand-butiker 

och att de därmed söker sig till områden med detta utbud. En respondent berättar att hotell rent 
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generellt har bra läge, men att han är lite mer försiktig i fastställande av placering innan han 

bokar ett Airbnb. Han berättar att han i annan stad än Stockholm bokat ett Airbnb-boende som 

låg för långt ifrån stadskärnan för att han skulle vara nöjd med boendet, han är därmed mer 

försiktig med just detta numera. Flera respondenter berättar att de använder sig av olika kanaler 

i sociala medier, som Instagram eller Pinterest, för att hitta och undersöka områden som de 

gärna vill upptäcka och/eller bo i.  

 

Samtliga respondenter uppger att prisbilden på boendet spelar roll och de flesta har en budget 

för sitt boende under resande. Flera berättar dock att budgeten inte är helt och hållet fast, att de 

ofta reviderar efter att ha sett över vad de upplever att de får för pengarna. De allra flesta berättar 

att de är beredda att betala både mer eller mindre för Airbnb, i förhållande till hotell. Beslutet 

fattas utifrån vad de upplever att boendet medför till deras reseupplevelse.  

 

”Det är hela tiden en balansgång när man väljer boende till sin resa. 

Det är viktigt att det blir bra och att man har pengar över till annat. 

Man vrider och vänder för- och nackdelar.”  

Richard, 23 

 

Presentationen 

Gemensamt för alla respondenter är att de alla uppger att recensioner, boendepresentationer och 

bilder har inverkan på deras val av boende. Några av respondenterna berättar att detta är viktigt, 

och några upplever det som avgörande.  

 

”Recensioner är avgörande för mig. Möjligtvis inte att det måste finnas 

fantastiska recensioner, men om jag läser om en tidigare gäst som haft 

en riktigt dålig upplevelse, då skulle jag aldrig boka” 

-Elin, 25  

 

Fler respondenter berättar även att de uppsöker specifik information genom bilder och 

recensioner, som de anser är extra viktig för dem. Renlighet är en faktor som uppges har 

inverkan, men det kan vara en faktor det är svårt att hitta pålitlig information om. 

Respondenterna berättar att recensioner ofta ger dem den information de är ute efter på specifika 

ämnen. En respondent berättar att detaljrika recensioner är mycket viktigt för henne, och att 

hon upplever recensionerna på Airbnb som mer pålitliga är på andra bokningshemsidor. 
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Anledningen är att personerna upplevs mer ”verkliga” med verifierad bild och profil. I och med 

att flera respondenter, som tidigare nämnt, blir inspirerade av olika kanaler i sociala medier att 

besöka specifika platser, restauranger, sevärdigheter osv. har även det påverkar deras beslut om 

logi och sedan resebeteende.  

 

Närhet till det lokala  

Ett återkommande tema över vad som påverkar personer i deras val av logi, är det icke-påtagliga 

värdet de önskar, som bygger på en känsla. Intervjuerna visar att personerna vill skapa en mer 

lokal känsla under sina resor och vara ”närmare samhället”. Respondenterna uppger att dom 

uppskattar och är ute efter hemtrevlighet, något som de berättar att de inte alltid hittar hos de 

traditionella logialternativen.  

 

”…man får en bättre känsla av staden när man bor i någons lägenhet 

än när man bor på ett hotellrum… // … // … hotellrummen kan vara 

små och opersonliga.”  

-   Linus, 21 

 

Respondenterna berättar också att dem ser hyresvärden som en tillgång när de valt Airbnb. 

Hyresvärden utgör ofta en roll som en typ av guide, eller till och med kompis. Respondenterna 

berättar att de hoppas hyresvärden vill dela med sig av tips, råd och smultronställen om sin 

stad och därmed få en mer autentisk upplevelse under sin vistelse i staden.  

 

Vissa intervjuer visar dock att respondenterna reser själva så tenderar dem att inte välja Airbnb, 

då gemenskap är en faktor som spelar in.  

 

”För mig spelar en typ av atmosfär också in… // … // … jag vill gärna 

på ett hotell eller hostel där jag kan träffa andra som är på en liknande 

resa att umgås med.” 

-   Joseph, 20  

	  

Intervjuerna visar att för att skapa en autentisk, lokal upplevelse men där respondenterna 

samtidigt har möjlighet att träffa nya människor, så väljer de ibland Airbnb och ibland ett 

traditionellt logialternativ för att uppnå just detta. Alla överväger för- och nackdelar, syfte med 

resan och önskningar i beslutsprocessen för logi.  
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5.3	  Val	  av	  logi	  i	  Stockholm	  

För att undersöka om Stockholm som marknad särskilde sig gentemot andra destinationer 

tillfrågades respondenterna om de mer troligen skulle använda sig av Airbnb i Stockholm, i 

förhållande till andra platser. De absolut flesta uppgav att platsen inte har en inverkan på om 

beslutet föll på Airbnb eller inte. Flera berättade att de gärna bor med Airbnb när de reser till 

större städer, då de gärna har tillgång till kök och fokuserar på läget då de besöker städer. En 

respondent påpekar tydligt att det är syftet med resan som är absolut avgörande, för om hon ska 

välja Airbnb eller inte.  

 

”Det är inte resmålet som är avgörande, utan vad jag ska göra där och 

hur jag får ihop helheten.” 

-   Johanna, 30  

 

Några respondenter besvarar också frågan med att längden på resan har inverkan på beslutet, 

att de besökt Stockholm på en ”weekend” och det är en perfekt längd för att använda sig av 

Airbnb. De berättar att då de bor 1–2 nätter borta under en resa, använder de som oftast inte 

Airbnb.  

 

En respondent berättar att det är mer troligt för honom att välja Airbnb i Stockholm än på andra 

platser, då han har familj i staden. Han menar att det han behöver är en plats att sova och 

ingenting utöver det, passar ett budget Airbnb-alternativ honom perfekt.  

 

Mönster	  och	  vanor	  	  

För att vidare förstå de faktorerna och motiven som påverkar turister i deras logival avslutades 

intervjun med att diskutera tidigare och framtida användande av Airbnb. När dessa frågor 

diskuterades särskilde sig svaren från individ till individ relativt mycket, i jämförelse med 

tidigare intervjuämnen. Några respondenter berättade att de inte använder Airbnb mer än andra 

alternativ på grund av praktiska frågor, de upplevde att de så pass ofta hade transporttider som 

gör att de inte har möjlighet att stämma träff med Airbnb-hyresvärden och därmed fick välja 

bort alternativet. En respondent berättade, som ovan nämnt, att de aldrig använder Airbnb när 

de endast stannar en till två nätter och därmed mer ofta väljer ett annat alternativ än Airbnb. 

Samma person uppger också att hon bara bokat Airbnb när hon reser i grupp.  
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”Ofta gör jag korta resor, med bara en natts övernattning och då tycker 

jag det är smidigare att bo på hotell.”  

-   Johanna, 30  

 

Fler respondenter berättar att dom bor allt mer med Airbnb, att dem gärna gör det om det 

praktiska fungerar väl och de hittar en bostad där dom upplever att det som de önskar ska finnas. 

Flera respondenter berättar att de allt oftare har en ambition om att använda sig av Airbnb, även 

om det av olika anledningar inte alltid blir så. De berättar på olika sätt att hotellen ger en 

avskärmad bild från platsen de besöker, att de tydligt ger en känsla av att endast vara på besök.  

 

”…mycket mer benägen att faktiskt ta in staden på riktigt när känslan 

av att faktiskt bo där… //…//…det är som att få en personlig guide till 

staden.” 

-Esther, 25  

 

Frågan och svaret kan påverkas av hur långt tillbaka i respondenten tänker sig,  hur pass mycket 

och på vilket sätt de oftast reser. Ingen respondent uppgav att de planerar att sluta använda 

Airbnb, utan samtliga planerade att använda det i samma utsträckning som tidigare eller mer.  

 

”För några år sen bodde jag bara på hotell. Tror inte riktigt att jag 

tyckte att Airbnb kändes som ett säkert och bra alternativ… // … // … 

nu är det mer populärt och jag har nästan bara använt mig av det.” 

-   Linus, 21  
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6.   Analys	  	  

6.1	  Den	  autentiska	  upplevelsen	  	  
Tidigare forskning har tydligt visat att den här generationen motiveras och attraheras av 

äventyrligare och mer lokala upplevelser, där de önskar att upptäcka platser och aktiviteter som 

är mer personligt anpassade, detta stämmer väl överens med empirin från denna studie 

(Guttentag 2013; Airbnb Citizen 2016; Varma m.fl. 2016). Flertalet respondenter påpekar att 

de vill upptäcka och även vara en del av det lokala, både gällande geografisk placering och 

befolkning. Respondenterna berättar att de är relativt pålästa om områden, mycket tack vare 

olika kanaler i sociala medier, vilket hjälper dem att upptäcka personligt anpassade och 

autentiska platser, restauranger, sevärdigheter osv. Empirin visar att användandet av just sociala 

medier spelar en relevant roll, vilket även tidigare forskning visat över var och hur denna 

generation väljer att resa och även bo under sin resa (Bazzi & Opie 2016; SOU 2016:26), 

Grundläggande forskning och teori på ämnet motiv visar att viss aktivitet grundas i 

psykologiska motiv (Maslows behovstrappa), vilka är identitetsskapande och har möjlighet att 

skapa erkännande från andra. När respondenterna i denna undersökning berättar att de söker sig 

till de lokala och autentiska, finns möjlighet att tolka det som att dem med hjälp av dessa unika 

upplevelser bygger en intressant identitet som de i förlängningen kan visa upp för andra. 

Samtliga respondenter berättar att de vill ha en unik och personlig upplevelse, och tidigare 

studier har visat att för en stor del av den här generationer är resande viktigare än t.ex. husköp, 

vilket återspeglar en vilja av att bygga identitet kring att vara intressant och äventyrlig, vilket 

anspelar på våra psykologiska behov av bekräftelse (Airbnb Citizen, 2016; Kotler m.fl. 2013).  

Precis som tidigare forskning och denna studie visar är de beredda att ta risker när de väljer 

logialternativ, vilket stämmer överens med dem som en äventyrlig generation (SOU 2017:26). 

Sammanfattningsvis visar denna studies empiri samt tidigare forskning att turister ur 

millenniegenerationen värdesätter äventyrlighet, en personligare och mer lokal upplevelse där 

de ser sig själva som ”resande” och inte som ”turister”, vilket de ofta uppfattar att Airbnb 

erbjuder dem i större utsträckning än ett traditionellt logialternativ.  

 

6.2	  Prisbilden	  
Den ekonomiska aspekten är absolut en faktor som i flera fall i den här studien visat sig vara 

värdeskapande hos Airbnb. Några respondenter upplever att de får mycket för pengarna när de 

väljer Airbnb som logialternativ framför det traditionella logialternativet, speciellt när de reser 

i en något större grupp och när de bor något fler nätter. Empirin i denna studie visar även att då 

turister är ute efter minimum med faciliteter, anses Airbnb vara det ekonomiskt mest 
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fördelaktiga alternativet, vilket stämmer väl överens med den tidigare forskning som 

presenterats i denna studie (Aznar m.fl., 2016). Då så pass stor del av tidigare forskning och 

undersökningarna som gjort på Airbnb visar att en av de främsta värdeerbjudanden som Airbnb 

besitter är just prisbilden, är det något förvånande att denna studiens empiri inte lika tydligt 

visade detta (Aznar m.fl. 2016; Varma m.fl. 2016; Guttentag 2013). Respondenterna uppger att 

pris är viktigt, men även att budgeten sällan är satt inför deras resor. Respondenterna berättar 

att de kan betala både mer eller mindre för ett Airbnb-alternativ, beroende på vad de upplever 

att de får, vilket särskiljer sig från den största delen tidigare forskning på ämnet (Aznar m.fl. 

2016; Varma m.fl. 2016; Guttentag 2013). Somliga respondenter berättade att de betalat mer 

för deras Airbnb-alternativ just för att de upplever att fördelarna med logialternativet vägde 

tyngre än på ett traditionellt hotell till exempel. Resultatet av denna studie kan tolkas som att 

turister i millenniegenerationen inte uppfattar Airbnb som ett budgetalternativ, vilket den i 

mycket forskning beskrivs som, utan ett liknande alternativ, där för- och nackdelar vägs på 

samma sätt som de traditionella logialternativen (Aznar m.fl. 2016; Varma m.fl. 2016; Zervas 

m.fl. 2015). Denna tolkning stämmer väl överens med Kotlers m.fl. (2013) modell ”Möjliga 

värdeerbjudanden”, se figur 1, som berättar att samtliga produkter placeras av konsumenten i 

av avvägning mellan pris och upplevda fördelar för att sen värderas utifrån det. Detta arbete 

visar att Airbnbs fördelar kan uppfattas som fler och tyngre av den här generationen, och 

därmed är turisterna villiga att betala mer för Airbnb än för ett traditionellt logialternativ. 

Sammanfattningsvis visar detta arbete att i vissa fall är Airbnbs prisbild ett tydligt 

värdeerbjudande, men det är inte en faktor som i samtliga fall anses vara det starkaste motivet 

till att välja Airbnb framför andra alternativ, vilket särskiljer sig något från tidigare forskning.  

 

6.3	  Boendets	  placering	  
Logialternativets läge är ett ämne som beskrivs som högst relevant i valet av logi (Weaver & 

Lawton, 2010). Den absolut största delen av tidigare forskning av Airbnb berör temat och 

samtliga av respondenterna i denna studie uppgav att läget var relevant när beslut om logi 

fattades (Weaver & Lawton 2010; Brochado 2017). Vad som vidare anses vara ”bra” läge kan 

tyckas vara en tolknings- och en uppfattningsfråga, mycket sällan definierar forskare vad de 

beskriver som ”bra” läge. Några av respondenterna i denna studie uppgav att de ibland 

uppskattade de absolut mest centrala läget, i förhållande till för exempelvis transport till och 

från flygplats, vilket i detta arbetes fallstudie tillsammans med litteraturgenomgång 

sammanfattas som Stockholms stadskärna (Stockholms Läns Landsting, 2013). Några 

respondenter berättade att de var ute efter ”bra” läge, men vidare berättade att de då önskade 



	   40	  

det ur ett mer lokalt och autentiskt perspektiv. De ville bo i ett område som uppfattades som 

lokalt och autentiskt och inte ”turistiskt”, vilket utifrån fallstudien och omskrivningar kan vara 

t.ex. Södermalm i Stockholm (Tripadvisor, 2017). Här särskiljer alltså dessa perspektiv sig 

utifrån vad som uppfattas som ”bra” läge. När ett mer autentiskt läge är mer önskvärt, visade 

fallstudien som genomförts att rent generellt sätt var ofta Airbnb-alternativen mer fördelaktiga. 

Fallstudien visade att Airbnbs utbud i Stockholm är generellt placerade på de mer autentiska 

platserna, medans hotellen mer ofta är placerade centralt i stadskärnorna, vilket bidrar till att de 

olika logialternativen erbjuder olika värdeerbjudanden. Teori och empiri stämmer överens, som 

tidigare nämnt, om att denna specifika generation vill ha den mer autentiska upplevelsen – 

vilket kan innebära att de anser att Airbnb har ett starkare värderbjudande utifrån temat läge. 

Sällan diskuteras vad som anses vara ”bra” läge vidare i den tidigare forskning som studerats, 

vilket gör ämnet något komplicerat att undeersök (Weaver & Lawton 2010; Brochado 2017). 

Sammanfattningsvis visar denna studie att utifrån empiri och fallstudie att Airbnb har rent 

placeringsmässigt ett större utbud i de mer autentiska områdena i Stockholm, vilket därmed 

skapar ett visst värderbjudande som denna generation uttryckt vara önskvärt. 

 

6.4	  Om	  hyresvärden	  och	  recensioner	  	  
Både den här studien och tidigare forskning har visat att hyresvärden som Airbnb ger tillgång 

till är av stort värde för den här generationen (Guttentag 2013; Brochado 2017). 

Respondenterna har uttryckt värdet av att få tillgång till en person som bor i staden, men också 

känner till det absoluta närområdet. Det här har visat sig skapa en närhet till staden, som de 

upplever att de går miste om när de väljer att bo med ett traditionellt logialternativ. Behovet av 

tillgång till tidigare recensioner har den här studiens empiri visat sig vara högst avgörande för 

hur valet av logialternativ ter sig. Intressant nog berör relativt lite studier av Airbnb just 

recensioner, vilket utifrån detta arbetets empiriska data visar sig vara mycket relevant för 

turisterna. Respondenterna har berättar att typen av recensioner påverkar hur pålitliga och 

relevanta de anser att de är och flertalet berättar att de litar mer på de recensioner som 

presenteras på Airbnb än övriga bokningshemsidor för främst hotellalternativ. Fallstudien ger 

oss en bild av att dessa bokningshemsidor inte presenterar recensioner på samma sätt som 

Airbnb, att Airbnbs recensioner upplevs som mer öppna, lättillgängliga och personen bakom 

recensionen presenteras tydligt.  Att millenniegenerationen uppskattar och anser att denna typ 

av kommunikation är mer pålitlig stämmer överens av deras stora användning och tillit till 

information på sociala medier, där en stor del av information som de tar del av är 
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användargenererad, alltså publicerat av andra privatpersoner (Mooney m.fl. 2010; Bazzi & 

Opie 2016; SOU 2016:26). 

 

6.5	  Stockholm	  	  
Då så pass få studier och undersökningar har utförts på Airbnb med Stockholm i fokus finns 

liten teoretisk grund att stå på och jämföra empirisk insamling gentemot, utifrån detta specifika 

tema i det här arbetet (Thoem 2015; Neeser 2015).  Fallstudien av Stockholm har främst kunnat 

urskilja den betydande skillnaden att Stockholm är en dyr turistisk marknad, i jämförelse med 

andra europeiska städer. Detta hade kunnat innebära att logibudgeten för turister är mindre, 

vilket hade kunnat påvisas i datainsamlingen som har genomförts. Detta arbetets empiriska 

resultat påvisar dock inte några svar som kan tolkas som att turisterna i den här generationen 

har påverkats av prisbilden specifikt i Stockholm. De har tillfrågats om de mer troligen väljer 

Airbnb av ekonomiska skäl just i Stockholm, vilket inte tycks vara fallet. Att en turist ur 

millenniegenerationen väljer Airbnb är en fullständig balanserad vägning där fördelarna avvägs 

mot priset, och här tyckts det faktum att de besöker specifikt Stockholm inte ha en avgörande 

påverkan.  Då datainsamlingen är av kvalitativ karaktär och liten teoretisk övrig grund på detta 

specifika tema finns att jämföra resultatet med, är det möjligt att resultatet hade kunnat se 

annorlunda ut med annan demografisk grupp eller andra respondenter. 



	   42	  

7.   Slutsats	  	  
Problematiseringen för det här arbetet grundade sig i det marknadsklimat på logimarknaden 

som förändrades i och med uppkomsten av delningsekonomiska alternativ, här i fokus Airbnb. 

Då Airbnb har blivit en tydlig konkurrent på andra platser internationellt, är det med sin växande 

marknad en potentiell stark konkurrent även på Stockholms turistiska logimarknad. Syftet var 

därför att undersöka och understryka turister ur millenniegenerationen motiv i valet av Airbnb, 

samt att sammanfatta de som kan upplevas som produktens värdeerbjudande. De teoretiska 

grunderna har satts i förhållande till fallstudien på Stockholm och analyserats tillsammans med 

det empiriska resultatet för att besvara arbetets frågeställning. Arbetet visar att den autentiska, 

lokala och personliga upplevelsen är viktig och önskvärt för dessa turister.  Det är en generation 

som åtrår känslan av att vara ”resande” och inte ”turist”. Prisbilden påverkar valet av logi och 

i flera fall är Airbnb ett alternativ där konsumenten upplever att de får mer för pengarna, men 

Airbnb kan även upplevas ha skapat ett sammantaget starkare värdeerbjudanden som 

konsumenten är villig att betala mer för.  Arbetet visar att boendets placering är relevant vid 

val av logi, men att ”bra” placering är en tolknings- och uppfattningsfråga. Slutligen visar 

arbetet att hyresvärden samt hur recensionerna presenterats är av stort värde för turister ur den 

här generationen, när de väljer logi inför deras resor.  

 

Då viss av arbetets empiriska resultat inte är fullständigt överensstämmande med tidigare 

forskning är det viktigt och det finns stora möjligheter och utrymme för vidare forskning. De 

ovanstående slutsatserna är avgränsade till Stockholms logimarknad, utifrån 

millenniegenerationens perspektiv samt studerat ur ett kvalitativt perspektiv. Alla studier på 

samma ämne med andra avgränsningar och fokus är givande för ökad kunskap. Mer utförliga 

studier på logialternativs placering och värdet av detta, skulle stärka kunskapen om efterfrågan 

och önskningar.  Det här arbetet har avgränsats gentemot turistens perspektiv, men för ökad 

kunskap och förståelse bör detta arbete kompletteras med studier ur hotellaktörens och 

hyresvärdens perspektiv.   Det övergripande ämnet för det här arbetet är relativt nytt och flertalet 

fokusområden och perspektiv är ännu ostuderade, men ämnet är relevant och påverkar den 

turistiska marknaden i stort så mer utförlig forskning är önskvärd. 
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Intervjumall: ”När millenniegenerationen väljer Airbnb”.  
Engelsk version.  
 
Interview 
With: xx 
By: Malin Ahnelöv  
Tourism Studies  
Mid Sweden University 
 

 
 

The names of the respondents will be changed in order to remain anonymous.   
Thank you very much for helping me in my research.   
 
Background 

Ø   How many times have you been staying with Airbnb in Stockholm? 
Ø   When was the latest time you used Airbnb in Stockholm?  

 
Open questions – please provide detailed answers 

Ø   What was your main reason for choosing Airbnb? Why? 
Location, host, experience, accommodation  

Ø   What are the important factors which can influence your decisions when choosing 
accommodation for your holidays? Which factors are vital? Why so? 

Ø   Do you more often choose Airbnb over other possible accommodation options? Why? 
Ø   Is it more likely for you to choose Airbnb specifically in Stockholm then in other 

cities/destinations? Why?   
 
 

 

 

 


