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ABSTRACT 
 

People all over the world have always been sharing things and 

experiences but due to rapid technological development, new 

digital platforms emerged which led to a new way of sharing 

and the phenomenon sharing economy started to be a 

common concept. 

 

The purpose of this study is to explore how Turistrådet 

Västsveriges newly launched platform Meet the locals could 

contribute to increased social and economic sustainability. 

Using existing theories such as sense of place, types of tourists 

and the host-tourist relationship this was done through 

multiple interviews together with locals in the project Meet 

the locals - a platform where you are given opportunities to 

‘explore the Swedish lifestyle from a local perspective’. 

 

The data collected from the interviews were transcribed and 

analyzed using the thematic analysis which aimed to find 

connections with the chosen themes based on the theories. 

These themes were; place attachment, the meeting between 

host and tourist and sustainability. 

 

The results in this study establish that sustainability is 

important for the locals interviewed. However, it is unclear 

how Meet the locals really are contributing to social and 

economic sustainability since sustainability is still a complex 

subject and the project itself is still growing. 

 

 

 

KEY WORDS: economic sustainability, social 

sustainability, sharing economy, consumption, tourism 
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1. INTRODUKTION 

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste fyrtio åren har världens befolkning fördubblats. Trots att 

scenarier visar på att befolkningsökningen kommer att avta fram till nästa 

sekelskifte står det klart att de resurser som jorden erbjuder, inte längre klarar av 

att uppfylla de behov vi människor numera eftersträvar. Människans sätt att leva 

har förändrats och på grund av den livsstil som en del människor har idag, har det 

lett till att frågor kring miljö och hållbarhet blivit ett allt mer aktuellt ämne (Persson 

& Persson, 2015). Persson & Persson (2015) beskriver användningen av världens 

resurser på följande sätt: 

 

”En femtedel av människorna på jorden, som lever i den industrialiserade delen 

av världen förbrukar fyra femtedelar av jordens resurser medan fyra 

femtedelar av människorna i världens övriga länder bara förbrukar en 

femtedel” (Persson & Persson, 2015, s. 107) 

 

En del av de människor som idag lever i industriländer har en tendens att leva 

bekväma liv, i vissa fall ”lyxiga” liv och det är inte ovanligt att de produkter och 

varor som används av dem i många fall har negativa konsekvenser på miljön och på 

de som arbetar med att framställa och tillverka dessa produkter. Många varor 

produceras på ett ohållbart sätt vilket innebär att produktionen kan resultera i 

negativa effekter, både ekonomiskt och socialt, för de många människor som 

arbetar med att framställa och tillverka dessa i mindre utvecklade länder. (Persson 

& Persson, 2015) 

 

I alla tider har människor delat med sig av sina tillgångar eller hjälpt varandra med 

olika typer av tjänster. Att dela med sig av saker är således ingenting nytt. Däremot 

när tekniken utvecklades snabbt och när nya digitala plattformar och hjälpmedel 

utvecklades är det numera möjligt att dela med sig av sina saker och hjälpa varandra 

på ett systematiskt sätt samt i avsevärt större omfattning (SOU: 2017:26, s.59). Den 

här relativt nya formen av ”delande” mellan oss människor har blivit känt under 

samlingsnamnet delningsekonomi. Fenomenet delningsekonomi, eller kollaborativ 

konsumtion som det ibland också benämns, blev år 2010 placerat på TIME 

Magazines lista över de topp-tio fenomen som spåddes att förändra världen. (SOU: 

2017:26, s.59) 
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Tjänster så som Airbnb, Uber och Couchsurfing är bara ett fåtal av de 

delningsekonomiska tjänster som lanserats och haft en snabb utveckling under de 

senaste åren, där ett av de mest framgångsrika koncepten inom delningsekonomin 

är Airbnb (Martin, 2016, s. 158). Sedan 2008, då företaget grundades, erbjuder idag 

Airbnb människor olika typer av boenden i över 191 länder. Airbnb gör det möjligt 

för privatpersoner världen över att hyra villor, lägenheter, slott eller 

Bed&Breakfasts (Airbnb, 2018). 

 

Delningsekonomin är relativt nyetablerad i Sverige men har på kort tid visat att den 

växer och blir allt mer populär. Mellan år 2015 och 2016 ökade antalet användare 

inom delningsekonomin med 30 procent (Gabrielsson, 2016). 

 

Undersökningar som genomförts av Nordea visar att det är fler människor som idag 

börjar se allt fler fördelar med delningsekonomin. Många ser den som en möjlighet 

till att spara och/eller att tjäna pengar. Trots att många av de som idag använder 

sig utav delningsekonomin ser det som en möjlighet till att spara pengar, är det å 

andra sidan många användare som också ser delningsekonomin som en möjlighet 

att använda sig av resurser på ett hållbart sätt (Gabrielsson, 2016). 

 

År 2017 lanserade Turistrådet Västsverige sin hemsida Meet the locals. Meet the 

locals är deras bidrag till att försöka få människor att ”minska resursanvändningen 

genom att dela eller låna” (Meet the locals, 2018). Detta blir möjligt genom att de 

samlat grupper, organisationer, facebookgrupper och andra hemsidor som 

möjliggör att lokalbefolkning och besökare enklare kan träffa varandra samt att 

dela med sig av intressen och egna resurser. 

 

Med utgångspunkt i Meet the locals kommer denna studie att undersöka på vilket 

sätt en delningsekonomisk plattform och personerna som är delaktiga i detta 

projekt kan ha betydelse för att bidra till både ekonomisk och social hållbarhet. 

 

1.2 Problemformulering 

Ett utav dagens mest uppmärksammaste och diskuterande ämne är hållbarhet och 

kanske framför allt hållbar utveckling. När hållbarhet diskuteras utgår 

diskussionerna från tre olika inriktningar; social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet 

samt ekologisk hållbarhet där den sistnämnda inriktningen är den som hittills varit 

mest uppmärksammad. För att en generell hållbarhet ska vara möjlig är det 

nödvändigt att arbeta lika mycket med alla tre inriktningar. De tre inriktningarna 
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behöver vara lika viktiga, det vill säga att social samt ekonomisk hållbarhet måste 

lyftas fram och få ta större plats när hållbarhet diskuteras. Utan ett samspel mellan 

alla tre inriktningar är en generell hållbarhet i stort sett omöjlig att uppnå. 

(Kungliga Tekniska Högskolan, 2018) 

 

 
Figur 1: Hållbar utveckling. (Kungliga Tekniska Högskolan, 2018) 

 

Förenta Nationerna presenterade i januari år 2016 sjutton stycken mål kopplade till 

hållbar utveckling varav ett av dem, mål nummer tolv, handlar om hållbar 

konsumtion och produktion i samhället. Målet syftar till att få människor att ”göra 

mer och bättre med mindre” (United Nations, 2018a). Detta mål handlar om att i 

så stor utsträckning som möjligt få människor att ta tillvara på de resurser som 

finns att tillgå utan att överutnyttja dem. Forskning visar tydligt att om ingen 

ändring sker kopplat till människors konsumtionsbeteenden samtidigt som 

populationen på jorden ökar till 9,6 miljarder människor skulle tre hela jordklot 

behövas för att kunna tillgodose alla de behov som vi idag har, lever efter och 

utnyttjar. 

 

Idag går över en miljard människor omkring hungriga och ytterligare en miljard 

människor är undernärda. Samtidigt slänger vi cirka 1, 3 miljard ton mat varje år 

(United Nations, 2018a). 1,3 miljarder ton mat som uppenbarligen skulle kunnat 

göra stor skillnad på andra platser runt om i världen. Detta exempel är en tydlig 

indikator på att vi människor drastiskt behöver ändra våra beteenden gällande en 

hållbar produktion samt konsumtion för att kunna uppnå en hållbar 

samhällsutveckling. 

 

Denna studie kommer endast fokusera på ekonomisk och social hållbarhet. Denna 

avgränsning gjordes dels på grund av att hållbarhet generellt fortfarande är ett stort 

och diffust område samt att mest fokus ofta riktas mot ekologisk hållbarhet. 
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1.3  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Turistrådet Västsveriges nylanserade 

plattform Meet the locals skulle kunna vara med och bidra till en ökad social samt 

ekonomisk hållbarhet. Studien utgår från följande forskningsfrågor: 

 

• Vilka insikter har locals om delningsekonomi? 

• Hur inkorporerar locals delningsekonomi i sin vardag? 

• Har Meet the locals möjlighet till att bidra till social och ekonomisk 

hållbarhet? 

 

1.4  Begreppsförklaring 

Nedan följer en förklaring på ett antal begrepp som förekommer i detta arbete. 

Anledningen till att de förklaras i eget avsnitt är på grund av att de kan ha olika 

betydelser beroende på vem som tillfrågas. I detta arbete har orden nedanstående 

betydelse: 

 

Community: En grupp människor som lever inom ett geografiskt område. 

Delande: Utbyte av saker eller tjänster mellan en eller fler människor. 

Locals: De personer som via Meet the locals erbjuder olika upplevelser och 

aktiviteter till besökare. 

Plattform: Den sida där Turistrådet Västsverige förmedlar delningsekonomiska 

tjänster och andra delningsekonomiska möjligheter. Denna plattform heter Meet 

the locals. 

 

 

2. TEORETISKT RAMVERK 

 

2.1  Typer av turister 

En bestämd plats kan erbjuda dess besökare en specifik social omgivning. Beroende 

på vilka som befinner sig på platsen kan omgivningen se och kännas annorlunda. 

Denna sociala omgivning är även någonting som besökaren endast kan uppleva då 

personen faktiskt befinner sig på destinationen (Fan et al. 2017). Denna slutsats går 

att sammankoppla med det faktum att turistupplevelser enbart kan konsumeras på 

den plats dit besökaren tagit sig till. 
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En upplevelse eller plats kan upplevas på helt olika sätt beroende på vem det är som 

befinner sig där samt beroende på olika faktorer som personen bär med sig. 

Människors samhällsklass, kulturen som de växt upp i, andra historiska ögonblick 

i individens liv samt drömmar och fantasi är alla olika faktorer som gör att vi kan 

uppleva platser och upplevelser helt olika (Urry, 2002). 

 

En utav de första studierna som presenterade olika turisttyper är den som är 

skriven av Erik Cohen år 1972. Hans studie Toward a Sociology of International 

Tourism presenterar fyra olika typer av turister; organized mass tourist, induvidual 

mass tourist, the explorer och the drifter. Kopplat till dessa fyra turisttyper 

presenterade Cohen (1972) att beroende på hur lång en turists resa är samt hur stor 

variationen av det som upplevts under resans gång är, kommer mötet mellan 

lokalbefolkningen och besökarna i större eller mindre utsträckning att påverka 

varandra.  

 

Med utgångspunkt i Cohens (1972) studie ville Fan et al. (2017) undersöka de 

presenterade turisttyperna och även utveckla dessa. En anledning till detta var på 

grund av att det konstaterats att interaktioner mellan besökare och lokalbefolkning 

i många fall kan leda till att det blir enklare för oss att förstå varandras olikheter.  

 

Utöver att bidra till en bättre förståelse för varandra har det dessutom konstaterats 

att möten mellan besökare och lokalbefolkning kan leda till att människor med 

olika förutsättningar, bakgrund etc. i allt större utsträckning börjar lita mer på 

varandra. Detta i sin tur kan leda till att det skapas större förutsättningar som gör 

det möjligt att få en djupare förståelse för de människor man umgås med, vilket i 

sin tur leder till att fördomar om varandra minskas (Fan et al. 2017). 

 

Efter avslutad studie presenterade Fan et al. (2017) fem stycken turisttyper till 

skillnad från Cohens (1972) fyra. Dessa är; dependents, conservatives, criticizers, 

explorers och belonging seekers. 

 

Det som kännetecknar de turister som går under samlingsnamnet Dependents i 

studien av Fan et al. (2017) är att det är turister som vanligtvis reser tillsammans 

med vänner och familj samt gärna bokar paketresor där resans karaktär redan är 

planerad och klar. Fan et al.  (2017) menar att många av de här turisterna knappt 

har, eller vill ha, någon kontakt med lokalbefolkningen på den plats dit de reser och 

många av dem har få reseupplevelser sedan tidigare vilket även kan avspegla sig i 
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beslut de tar på destinationen då de i många fall inte vågar ge sig ut och upptäcka 

på egen hand. 

 

Conservatives är den andra turisttypen som Fan et al. (2017) presenterar i sin 

studie. Dessa turister är aningen mer resvana och interagerar till viss del med 

lokalbefolkningen och då främst de människor som de per automatik kommer i 

kontakt med under deras resa. Detta kan exempelvis vara taxichaufförer, guider 

eller personal på ett hotell eller en restaurang. Många av interaktionerna startas på 

grund av att turisten behöver hjälp med mer information om destinationen. Fan et 

al. (2017) menar även att ju längre en person stannar på en destination kan en turist 

gå från en Dependent till en Conservative då turisten efter en längre tid på 

destinationen känner sig mer trygg med att interagera med lokalbefolkningen. 

 

Den tredje turisttypen kallas för Criticizers. Criticizers är mer resvana när det gäller 

både individuella resor och gruppresor än vad Dependents och Conservatives är. 

En av anledningarna till att de väljer att resa är på grund av att de vill lära sig mer 

om destinationen. Mellan Criticizers och lokalbefolkningen kan samtalsämnena bli 

något djupare än att endast be lokalbefolkningen om hjälp. Då dessa är mer resvana 

och besitter mer kunskap kring olika destinationer, är det inte ovanligt att de efter 

en resa jämför destinationerna och då främst påpekar det som gör destinationerna 

och människorna olika.  

 

Turister som är mer resvana samt på egen vilja väljer att interagera med 

lokalbefolkningen på destinationen då de vill lära sig med om människor liv där, 

kallar Fan et al. (2017) i sin studie för Explorers. Denna kontakt kan vara planerad 

eller oplanerad men sker ofta på grund av att Explorers på egen hand besöker de 

områden som anses vara utanför typiska turistområden eller går på olika lokala 

events. 

 

Explorers upplevelser samt interaktioner på destinationen kan i vissa fall leda till 

att deras tidigare tankebild om hur destinationen och lokalbefolkningen skulle vara 

förändras då den visar sig inte stämma. Detta i sin tur leder till att Explorers, efter 

många av deras resor, utvecklar sin kunskap både när det gäller kulturella 

skillnader men även skapar en större förståelse för andra typer av människor. (Fan 

et al. 2017) 
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Personer som söker efter någon typ av tillhörighet, de som eftersträvar sociala 

upplevelser tillsammans med lokalbefolkningen på destinationen kallar Fan et al. 

(2017) för Belonging seekers. Dessa människor är intresserade av att utbyta idéer 

och erfarenheter med lokalbefolkningen genom att kommunicera mer djupgående 

med dem och ta del av deras vardagliga liv och på så sätt även skaffa nya vänner. 

 

I studien av Fan et al. (2017) framgår det att autentiska upplevelser som Belonging 

seekers haft genom att exempelvis blivit medbjuden hem till en person som bor på 

destinationen har visat sig vara väldigt uppskattade. Sådana initiativ från 

lokalbefolkningen har visat sig vara en stor bidragande faktor till att dessa 

Belonging seekers i slutet av sin vistelse känt att de har en koppling till platsen. 

Dessa typer av interaktioner mellan lokalbefolkning och besökare visade sig även 

vara av nytta då många av de Belonging seekers som bidragit till studien än idag 

hade kontakt med den lokalbefolkning de en gång spenderat tid med under sin 

semester. 

 

Till skillnad från andra turisttyper menar Fan et al. (2017) att Belonging seekers är 

den turisttyp som är mest aktiv att försöka skaffa sig sociala erfarenheter 

tillsammans med den lokala befolkningen. Om andra grupper enbart tar kontakt 

med lokalinvånarna för att de behöver hjälp med information eller liknande, tar 

Belonging seekers kontakt med dem på grund av att de vill utforska destinationen 

de befinner sig på och för att lära sig någonting nytt. Belonging seekers är även den 

grupp som i större utsträckning än andra grupper kan acceptera lokala normer och 

värderingar som finns på en destination under deras resor än andra turisttyper. 

 

En viktig aspekt i hur de olika turistgrupperna beter sig och interagerar med 

lokalbefolkningen på en destination beror delvis på vad det är besökarna vill få ut 

med sin resa och utifrån detta uppfattar de lokalbefolkningen på olika sätt. (Fan et 

al. 2017) 

 

Att ha kännedom om olika typer av turister anses vara av relevans i denna studie på 

grund av att det leder till en ökad förståelse kring vilka olika typer av turister som 

existerar samt vad som kännetecknar dem. Utifrån sådan kunskap skapas större 

möjligheter att på ett eller annat sätt forma och utveckla ett projekt som Meet the 

locals då kunskapen kring vilka turister som eventuellt skulle uppskatta en sådan 

här plattform mer än andra. 
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2.2 Förhållandet mellan turister och lokalbefolkning 

Ett möte mellan människor kan se helt olika ut. Beroende på de omständigheter 

som finns omkring då mötet sker kan resultatet av dessa möten variera. Beroende 

på hur stora ekonomiska och kulturella skillnader det är mellan lokalbefolkning och 

besökare kan skillnaderna även uppfattas mer eller mindre stora än vad 

skillnaderna egentligen är. (Rátz, 2000) 

 

Interaktioner mellan besökare och lokalbefolkning kan enligt Rátz (2000) ske vid 

tre olika tillfällen. Det första mötet kan ske i en affär när besökaren köper en vara 

eller en tjänst av en lokalbo. Det andra mötet sker när besökare och lokalbefolkning 

befinner sig på samma plats vid samma tidpunkt men inte på något annat sätt 

interagerar med varandra. Det tredje och sista mötet sker när besökare och 

lokalbefolkning träffas för att dela och utbyta information och erfarenheter med 

varandra (Rátz, 2000). De två vanligaste interaktionerna mellan besökare och 

lokalbefolkning menar Rátz (2000) är vid servicemötet i affärer eller då de befinner 

sig på samma plats vid samma tillfälle, medan mötet som sker mellan dem för att 

dela med sig av erfarenheter och djupare information inträffar mer sällan. 

 

Utöver dessa tre olika typer av interaktioner mellan lokalbefolkning och turister 

kan mötena dem emellan karakteriseras av olika karaktärsdrag. Ett utav 

karaktärsdragen handlar om att ett möte mellan lokalbo och turist kan vara 

transitory. Detta innebär att mötet dem emellan är ojämlikt och saknar 

spontanitet. Anledningen till att mötet får denna utgång förklarar Rátz (2000) kan 

bero på att detta möte ofta är begränsat i tid och rum. I många fall är turisten inte 

på destinationen en längre tid, vilket också leder till att det gör det svårt för 

lokalbefolkning och besökare att skapa en långvarig och mer meningsfull relation 

till varandra. Detta är någonting som även Cohen (1972) diskuterar. Han menar att 

då möten mellan lokalbefolkning och besökare ofta är relativt korta leder detta till 

att de inte bryr sig om vilken typ av relation de lämnar efter sig, vilket i sin tur 

påverkar möjligheterna till att skapa ett förtroende dem emellan negativt. 

 

Vidare menar Rátz (2000) att mötet mellan lokalbefolkning och turister ofta är en 

kommersiell aktivitet då turisterna i de flesta fall är på en destination under sin 

semester och då blir serverade av lokalbefolkningen som arbetar. Detta kan 

innebära att deras attityd och uppförande gentemot varandra skiljer sig åt. Till 

skillnad från att ha en snabbt växande turismutveckling som i många fall kan ha 

negativa konsekvenser för platsen menar Rátz (2000) att lokala och småskaliga 
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utvecklingsprojekt kan vara fördelaktigt då detta kan innebära mindre 

påfrestningar för alla inblandade. 

 

På senare år har många artiklar publicerats som berör turism och dess effekter på 

en destination och för de människor som bor där. De positiva effekterna som ökad 

turism leder till är bland annat möjligheten att generera fler arbetstillfällen för 

lokalinvånarna då ökad turism ofta leder till utvecklade affärsmöjligheter. En ökad 

turism har dock också visat sig kunna ha negativa konsekvenser på en destination 

och dess lokalbefolkning. När de negativa effekterna av turism diskuteras är det ofta 

dess miljöpåverkan och säsongsvariation som lyfts fram (Almeida-García et al. 

2016). 

 

En anledning till att det numera diskuteras mer omfattande kring turismens 

negativa konsekvenser på en destination menar Almeida-García et al. (2016) är på 

grund av att det är viktigt att få en inblick i hur lokalbefolkningen på destinationen 

känner kring turismen. Är det många som är missnöjda med hur den hanteras och 

påverkar deras destination kan detta påverka hur destinationen utvecklas och 

turisternas upplevelser kan påverkas mycket beroende på ifall de får ett positivt 

eller negativt välkomnande på platsen. 

 

Att veta vilka typer av förhållanden samt möten som sker mellan lokalbefolkning 

och turister anses vara relevant för denna studie då det innebär att en större inblick 

i vilket möte det är som faktiskt sker mellan en local och en besökare. Utifrån det 

som presenterats ovan går det att konstatera att mötet mellan en local och besökare 

är det möte som sker mest sällan. Med hjälp av sådan information blir det möjligt 

att tänka efter kring hur man arbetar för att möjliggöra att sådana möten blir mer 

attraktiva bland en större skara människor. 

 

2.3 Sense of place 

En plats kan vara av stor vikt för en person. En plats kan till exempel vara en stor 

anledning till varför en person skapar sig en specifik identitet. Sense of place är ett 

begrepp som används mycket inom geografi och av många geografer runt om i 

världen. Det syftar till att förklara hur platser kan ha en djupare mening kopplat till 

människors känslor som är förknippade till platsen. Dessa känslor är bland annat 

det som gör att vi kallar vissa platser ”hemma” och andra platser ”borta”. (Rose, 

1995) 
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Enligt Massey (1991) skapas en plats alltid i samband med de människor som 

befinner sig på platsen och med hjälp av de sociala interaktioner som sker där. Detta 

innebär att platsen kan få olika innebörder då alla skapar sig sin egen uppfattning 

av platsen och sedan skapar minnen kopplade till den upplevelse de haft.  

 

Stedman (2002) menar till och med att känslan av att tillhöra en plats kan i vissa 

fall vara det som är avgörande för hur en person beskriver och ser sig själv. Han 

menar att det finns människor som inte skulle kunna förklara vilka de är utan 

kopplingen till denna plats, då de definierar sig själva med den så pass mycket.  

 

En vinkel som diskuteras av Stedman (2002) är hur villiga människor är till att göra 

förändringar på platsen beroende på ifall platstillhörigheten är stark eller inte. 

Frågan som han ställer sig var om människor som känner en stark platstillhörighet 

till platsen är mer benägna att bidra till förändring, eller omvänt, om det är 

människor som inte har samma starka koppling till platsen som blir mer benägna 

till förändring. Enligt olika teorier kopplat till platsteori är det människor som inte 

känner stark tillhörighet till platsen som är de som i större mån vill skapa 

förändring av den. De som känner stark koppling till platsen är å andra sidan mer 

benägna till att skydda och bevara den. (Stedman, 2002) 

 

Då sense of place förklarar att alla människor kan uppfatta olika platser på olika 

sätt samt till viss del kan förklara hur villiga människor är till förändring och icke 

förändring av en plats anses denna teori vara relevant. Detta på grund av att det 

finns många olika faktorer som kan påverka mötet mellan en local och en besökare. 

Teorin kan även bidra till att en ökad förståelse kan fås kring varför locals valt just 

den aktivitet de välkomnar besökare till.  

 

 

3.  TIDIGARE STUDIER 

 

3.1 Delningsekonomi 

Delningsekonomin i Sverige är ett relativt nytt begrepp vilket gör att kunskapen om 

den kan se olika ut beroende på vem som tillfrågas. Delningsekonomin, som 

möjliggjorts tack vare en snabb teknisk utveckling, är sannolikt mer välkänd i de 

områden där tillgång till internet är bra. 
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För att delningsekonomi ska vara möjlig, krävs det att minst två personer deltar vid 

den transaktion eller det utbyte som sker. Det vill säga att en person hyr ut, 

alternativt lånar ut, en privat tillgång eller tjänst till en annan person som i sin tur 

hyr/lånar den specifika tillgången eller tjänsten under en viss period. (SOU 

2017:26) 

 

Delningsekonomi, eller sharing economy som det ibland benämns, går även under 

begreppen kollaborativ ekonomi och kollaborativ konsumtion (SOU 2017:26). I den 

beskrivs delningsekonomin som ett system som hjälper privatpersoner att dela på 

sina resurser. Det innebär att istället för att konsumera nya varor eller tjänster av 

professionella näringsidkare kan privatpersoner ”hyra, hyra ut, byta eller låna 

tillgångar av varandra” (SOU 2017:26 s.59).  

 

Att dela på tillgångar och saker mellan familj och vänner är någonting som funnits 

i alla tider. Det är därför delningsekonomin ibland även kallas för stranger sharing 

då det innefattar att människor delar med sig av tillgångar och saker till personer 

som, för personen själv, är helt okända. 

 

Det finns en mängd olika definitioner av vad delningsekonomin är. Enligt Oxford 

Dictionaries definieras den som ”ett ekonomiskt system där tillgångar eller tjänster 

delas mellan privatpersoner, med eller utan ersättning, ofta med hjälp av internet” 

(Oxford Dictionaries, 2019) 

Delningsekonomi är ett relativt nytt begrepp i Sverige och det var först år 2015 det 

blev en del av det svenska språket då det publicerades i vår ordlista (SOU 2017:26).  

 

Definitionen av delningsekonomin enligt Nationalencyklopedin lyder 

”samlingsnamn på aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom 

effektivare kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster”. 

Statens offentliga utredning förklarar begreppet delningsekonomi såhär; 

 

”Den del av ekonomin där privatpersoner ger varandra tillgång till 

underutnyttjade resurser, egendom såväl som tjänster, mot eller utan betalning. 

Detta kan ske med hjälp av digitala plattformar eller via analoga fora. 

Gemensamt är dock att resurserna ska kunna delas med användare bortom den 

egna bekantskapskretsen” (SOU 2017: 26: s.64) 
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Ett pressmeddelande som Nordea gav ut år 2016 presenterade att det var cirka 13%, 

omkring 780 000 svenskar under 2016, som på något sätt var delaktiga inom 

delningsekonomin. Pressmeddelandet visar även att människor i större grad 

använder sig av delningstjänster och hyr/lånar av andra än att själva dela med sig 

av sina egna saker. (Gabrielsson, 2016) 

 

Genom att skapa nätverk via internet har vi möjliggjort att på ett enkelt sätt dela 

både saker och upplevelser. Detta har blivit en trend som växer allt snabbare. Det 

är många i dagens samhälle som hoppas att denna typ av rörelse ska bidra till att vi 

slutar att slösa på resurser och att vi istället ska bli mer hållbara. (Persson & 

Persson, 2015) 

 

3.2 Användarna 

Delningsekonomi är möjligt för många människor att utnyttja, dock visar Statens 

offentliga utredning (2017) att flertalet av de personer som använder sig utav 

delningsekonomiska tjänster är en yngre skara personer som är högutbildade samt 

bor i storstäderna, och främst i Stockholm. Enligt utredningen som presenterades 

var en betydande gemensam faktor till varför de använde sig utav delningsekonomi, 

det sociala utbytet som man får genom mötet med en annan person. Många av 

respondenterna menade att användandet av dessa tjänster ger nytt umgänge där 

möjligheten finns att skapa ett nytt socialt nätverk och komma närmare varandra 

genom gemensamma utbyten och ömsesidiga ”trygga” möten. 

 

Andra orsaker till att många använder sig av delningsekonomiska tjänster är på 

grund av att det är enklare och går fortare att få tag i de varor och tjänster som man 

är i behov av samt ofta till ett mer förmånligt pris än vad andra etablerade företag 

kan erbjuda. (SOU 2017: 26) 

 

En anledning till att utredningen slår fast att det är främst unga personer i våra 

storstäder som använder sig av delningsekonomiska tjänster visade sig vara på 

grund av att denna grupp i större grad än andra är mer förlåtande när det kommer 

till de delar av delningsekonomin som kan ha en negativ påverkan på upplevelsen. 

Det kan exempelvis vara bristande information och andra problem som kan uppstå 

mellan brukare. 
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3.3 Fördelar och nackdelar med delningsekonomi 

Delningsekonomins framfart har lett till att det blivit en diskuterad fråga och som 

mycket annat finns det både positiva och negativa aspekter kring vilka 

konsekvenser det kan få. 

 

Trots att delningsekonomin fortfarande är relativt nyetablerad har det redan 

konstaterats att den bidragit till flera fördelar. Exempelvis har delningsekonomin 

lett till ökad tillväxt, möjligheter för personer att utvecklas som entreprenörer samt 

att vi får möjligheten att vara mer resurseffektiva då vi inte behöver öka vår 

konsumtion utan i större utsträckning har möjlighet att låna av varandra. Många 

ser även delningsekonomin, som tidigare nämnt, som en möjlighet att skapa nya 

gemenskaper tillsammans med andra som kan leda till en större sammanhållning. 

I dessa möten mellan människor är det inte pengarna som är prioriterat utan det 

faktum att vi tillsammans skapar en ömsesidig tillit till varandra och väljer att 

samarbeta. (SOU 2017:26) 

 

Trots att de personer som berördes i Statens offentliga utredning (2017) 

poängterade att den sociala biten i många fall var huvudorsaken till varför de ville 

vara delaktiga i delningsekonomin, kunde det också konstateras att i många fall 

väljer människor att göra ”affärer” med personer som liknar sin egen personlighet. 

Människor som delar på intressen och värderingar men även social och etnisk 

bakgrund har större möjlighet till att matcha på delningsekonomins olika 

plattformar än vad människor med stora olikheter har.  Utredningen konstaterade 

även att det i viss mån även kan bidra till en ökad segregation i samhället. 

 

En stor bidragande faktor till att människor känner sig tveksamma till att använda 

sig av olika delningsekonomiska tjänster är på grund av att det finns en osäkerhet 

kring vem som blir ansvarig ifall något problem skulle uppstå i samband med 

delandet som uppstår mellan två privatpersoner. Idag saknas det generella 

riktlinjer för hur delningsekonomin ska hantera sådana här problem. Många av de 

plattformar som erbjuder och möjliggör delande av olika former har idag inget 

rättsligt ansvar om det uppstår tvister. Många anser därför att delningsekonomin 

behöver bli tryggare för att de som ska välja att använda sig av denna istället för de 

kommersiella bolagen som erbjuder samma varor och tjänster. (SOU 2017: 26) 

 

Ytterligare ett område som diskuterats kring delningsekonomin är hur vissa av 

dessa plattformar ska benämnas och hur deras rättsliga procedurer ska se ut. 
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Exempelvis har det vid ett flertal tillfällen uppstått konflikter kring Airbnb och 

Uber, två av de största delningsekonomiska plattformarna. Dessa har haft en så 

snabb utveckling att de nu utmanar etablerade näringar runt om i världen och 

saknar fullständiga ”regler” kring hur de ska benämnas och hur de ska arbeta. Det 

handlar exempelvis om frågor kring hur de som arbetar för dessa 

företag/sammanslutningar ska beskattas och vem ska dem i så fall betala skatt till. 

Då det i dagsläget inte finns specifika regelverk, leder detta till att priserna kan 

hållas nere för användarna. (Beebe, 2018) 

 

Sammanfattningsvis går det idag att säga att delningsekonomin leder till att 

utbudet för alla användare ökar, och då många av företagen/sammanslutningarna 

inte har rättsliga förpliktelser leder detta till att priserna kan hållas nere. Detta gör 

delningsekonomin lite kontroversiell, den bidrar till att priserna pressas ner och 

möjliggör att fler kan dela med sig av saker och tjänster till andra privatpersoner – 

men när grunderna till vilka riktlinjer som borde följas inte finns, leder det även till 

en ökad risk för denna typ av varor eller tjänster då det förekommer mindre 

kontroller än vad som finns hos redan etablerade aktörer. 

 

Statens offentliga utredning (2017) menar att om delningsekonomin ska kunna 

utvecklas bra framöver är det viktigt att undersöka ytterligare effekter som den kan 

ha på miljön, arbetsvillkor och skatt, konkurrens från företag och andra etablerade 

verksamheter samt att det är viktigt att utgå från användarnas perspektiv och hur 

de ser på delningsekonomin och dess möjligheter. 

 

3.4 Hållbar utveckling 

Begreppen hållbarhet och hållbar utveckling är två komplexa begrepp där många 

olika definitioner finns. Begreppets definition kan dessutom variera och se helt 

olika ut beroende på vem det är som tillfrågas. 

 

Samtidigt som begreppet har många olika definitioner är hållbarhet en av vår tids 

mest aktuella och diskuterade begrepp. En anledning till detta beror enligt Olsson 

(2012) på att hållbarhet i stora drag kan kopplas till vår överlevnad. Idag finns det 

inte en definition av hållbarhet som är allmänt accepterad. Detta kan leda till att 

människor anser att begreppet är oklart och att det istället för att kunna ge klarhet, 

skapar förvirring (Olsson, 2012). På grund av detta menar Olsson (2012) att 

hållbarhetsbegreppet istället bör ses som ett begrepp som kan ge oss direktiv. Han 
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menar att på grund av att uppfattningar och normer i ett samhälle hela tiden 

förändras, leder detta till att synen på vad hållbarhet är också förändras. 

 

Förenta Nationerna definierar hållbar utveckling som ”en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” vilket överensstämmer med definitionen 

som först presenterades år 1972 av Gro Harlem Brundtland i rapporten ”Our 

Common Future”. (Our Common Future, 1987) 

 

Målet med en hållbar utveckling beskrivs av Persson & Persson (2015) på följande 

sätt; 

 

“Målet för hållbar utveckling är social rättvisa, inflytande och fördelning av 

makt i det lokala samhället men också nationellt och internationellt oberoende 

av var i världen vi lever, oberoende av kön och etnisk tillhörighet” (Persson & 

Persson, 2015, s. 181) 

 

Utöver detta menar även Persson & Persson (2015) att för att en hållbar utveckling 

ska vara möjlig är det viktigt att den ekonomiska och sociala utvecklingen måste 

”vägas mot” de ekologiska förutsättningarna som finns på jorden. 

 

Den första januari år 2016 blev sjutton mål kopplade till hållbar utveckling 

uppsatta. Dessa sjutton mål syftar till att arbeta mot en mer jämställd värld, en 

värld där inga människor i framtiden ska leva i fattigdom samt att vi ska arbeta mot 

att förhindra de ökade klimatförändringarna. (United Nations, 2018b) 

 

3.4.1 Our Common Future och Rio-konferensen 

Hållbar utveckling var länge någonting som inte diskuterades i stora sammanhang. 

Detta förändrades dock år 1987 när Världskommissionen presenterade sin rapport 

Vår gemensamma framtid, ofta även kallad Brundtlandkommissionen. Det var i 

denna rapport som definitionen av hållbar utveckling sammanställdes, och kanske 

är den som de flesta idag känner till; 

 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(Our Common Future, 1987). 
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Världskommissionens uppgift var att ta fram en plan som på lång sikt skulle kunna 

leda till en global hållbar utveckling. 

 

Efter att denna rapport presenterades hölls år 1992, en konferens i Rio som kallas 

för Rio-konferensen eller Earth Summit. Under konferensen i Rio de Janeiro blev 

det klarlagt att hållbar utveckling kan delas in i tre olika pelare. De tre olika pelarna 

är ekonomisk, social samt ekologisk hållbarhet. Trots att dessa tre pelare alla kan 

utvecklas på egen hand, uppstår endast hållbar utveckling om det är balans mellan 

de tre (UNEP & UNWTO, 2005). Vikten av att alla tre delar får ta lika stor plats i 

arbetet mot hållbar utveckling beskriver även Olsson (2012), där han menar på att 

lösningen som de tre delarna syftar till att reda ut aldrig kommer att ske såvida inte 

de ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekterna också accepteras, då alla tre delar 

är starkt beroende av varandra. 

 

Vid Rio-konferensens slut gick det att konstatera att de deltagande länderna, fler 

än de 178 regeringar som var på plats, gemensamt hade lyckats ta fram ett 

handlingsprogram för hur länder världen över tillsammans ska arbeta vidare för en 

hållbar utveckling. Detta handlingsprogram heter Agenda 21 och har fått stor 

uppmärksamhet. Många länder och lokala områden har tagit fram egna versioner 

av Agenda 21 för att kunna anpassa de riktlinjer som finns så att det ska fungera bra 

i det lokala samhället. (UNEP & UNWTO, 2005) 

 

De ekologiska systemen på jorden är de system som gör vår existens möjlig och 

endast på en livskraftig planet kommer det vara möjligt att uppnå en hållbar 

utveckling. De framsteg som idag sker inom den sociala och ekonomiska 

hållbarheten kommer riskera att hamna i skymundan om inte vi människor på 

jorden snart inser att dagens grundläggande behov härstammar från de ekologiska 

systemen. (WWF, 2018) 

 

3.4.2 Hållbar turismutveckling 

Turism är komplext, det är varken en marknad eller en industri då turister 

involverar en mängd olika marknader i de länder där de reser runt (Fossati & 

Panella, 2002). Detta gör att när turism diskuteras utifrån ett hållbart perspektiv 

kan det vara svårt att få en överblick över den samlade frågeställningen. 

Med hållbar turism menar Weaver (2006) att turismen ska minimera de negativa 

effekterna och istället maximera de positiva effekterna på en destination och på de 

människor som bor där. 
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United Nations Environment Programme och World Tourism Organization 

beskriver hållbar turism enligt följande: 

 

“Tourism that takes full account of its current and future economic, social and 

environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the 

environment and host communities” (UNEP & UNWTO, 2005, s. 12) 

 

Turism ses i många fall som ett verktyg att stimulera den ekonomiska tillväxten i en 

region på grund av att tillresta människor väljer att spendera sina pengar på 

destinationen vilket gör att inkomster, produktion, arbetstillfällen etc. ökar. Dock 

kan denna tillströmning av både människor och intäkter även ha negativa effekter 

på en destination. I dag har dessa effekter främst visat att de i första hand, om 

turismen är okontrollerad och oplanerad, har en negativ effekt på miljön (Fossati & 

Panella, 2002). 

 

Fossati & Panella (2002) menar att turism förstör turism. Uttrycket syftar till att en 

stark oplanerad och okontrollerad turismökning kan leda till att omgivningen 

påverkas negativt vilket i sin tur påverkar turismflödet till platsen. 

 

Enligt Fossati & Panella (2002) är det nödvändigt för staten att agera på ett sätt 

som kontrollerar de olika negativa effekterna som olika typer av turistaktiviteter 

kan bidra till. Detta kan dock vara ett problem om företag främst tänker kortsiktigt 

och försöker att maximera sina vinster, vilket ofta gör att hållbarhetstänkandet 

läggs åt sidan. Detta innebär att statens jobb bör vara att uppmärksamma företag 

att försöka tänka mer långsiktigt och på ett sätt som i större omfattning kommer att 

kunna bidra till en ökad turism, fast på ett hållbart sätt.  

 

En av anledningarna till att hållbar turism utvecklats relativt långsamt menar Lane 

(2009) är på grund av att det saknas drivkrafter, då varken staten eller stora aktörer 

på marknaden aktivt har arbetat med att försöka skapa en hållbar turismutveckling.  

 

En annan anledning menar Lane (2009) är på grund av att turistindustrin i flera 

decennier har ökat vilket lett till att inblandade är oroliga för en eventuell nedgång 

vilket innebär att turistföretag hela tiden strävar efter mer förnyelse och ytterligare 

tillväxt. En av de viktigaste orsakerna som Lane (2009) diskuterar är det faktum att 

industrin inte samarbetar nära med akademiska forskare och vice versa. Detta 

innebär att viktiga informationsutbyten dem emellan uteblir. 
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3.5 Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet är en av de tre pelare som finns under hållbarhetsparaplyet 

och definieras av Ax & Kullvén (2015) som ”en ekonomisk utveckling som inte leder 

till ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö”. Enligt denna 

definition innebär ekonomisk hållbarhet även att en ekonomisk utveckling inte får 

påverka varken den ekologiska eller sociala hållbarheten negativt. De menar att 

samhället har en viktig roll i att försöka anpassa verksamheter långsiktigt på ett sätt 

som innebär att både miljö och människors hälsa klarar av en sådan utveckling. 

 

När UNEP & UNWTO (2005) presenterar sin syn på ekonomisk hållbarhet menar 

de att den ekonomiska hållbarheten handlar om att på alla olika nivåer i ett 

samhälle skapa välstånd samt att försöka bedriva och genomföra aktiviteter på 

lönsamma sätt. För att detta ska vara möjligt menar de att det krävs förmåga att 

planera detta på lång sikt. 

 

Ordet ekonomi handlar om att ”hushålla med resurser” och ekonomisk hållbarhet 

innebär därför att ”använda, vårda och underhålla resurser (mänskliga och 

materiella) för att skapa långsiktigt hållbara värden genom bättre utnyttjande, 

återanvändning och återvinning av såväl förnyelsebara resurser som icke 

förnyelsebara resurser” (Högskolan i Gävle, 2018a). 

 

3.6 Social hållbarhet 

Frågor kopplade till en människas möjligheter att kunna uppfylla sin fulla potential 

är frågor som behandlar ämnet social hållbarhet. Mer specifikt kan den sociala 

hållbarheten handla om ämnen kopplat till religionsfrihet, de möjligheter en 

människa har till att försörja sig eller en människas möjligheter till utbildning. En 

människas behov kan se olika ut beroende på var i världen vi befinner oss och alla 

dessa behov kan dessutom skilja sig åt beroende på ålder, kön, etnicitet etc. 

(Högskolan i Gävle, 2018b) 

 

När Ax & Kullvén (2015) diskuterar begreppet social hållbarhet beskriver de hur det 

handlar om att långsiktigt bygga upp ett samhälle som kan tillgodose 

grundläggande mänskliga behov. Inom den sociala hållbarheten är framförallt 

frågor kring etnicitet, jämlikhet, demokrati och rättvisa samt ämnen som är starkt 

kopplade till människan de som diskuteras mest (Ax & Kullvén, 2015). I samhällen 

som på olika sätt lyckats begränsa ojämlikheten går det tydligt att se att de i större 
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utsträckning fungerar bättre än vad områden som är präglade av stora ojämlikheter 

gör (Olsson, 2012). 

 

I linje med det som Ax & Kullvén (2015) skriver kopplat till social hållbarhet 

presenteras även liknande fakta av UNEP & UNWTO (2005). De beskriver att den 

sociala hållbarheten handlar om respekt för allas mänskliga rättigheter samt att alla 

människor ska ha rätten till att ha likadana möjligheter. När UNEP & UNWTO 

(2005) beskriver social hållbarhet riktar de framförallt fokus på att fattigdomen 

måste minska samt att det är viktigt att på ett rättvist sätt fördela olika typer av 

fördelar mellan människor. För att detta ska vara möjligt nämner de att detta arbete 

behöver inledas i lokalsamhällen där det är viktigt att respektera de olika kulturer 

som lever där, att undvika all form av utnyttjande av människor samt att bibehålla 

och utveckla olika typer av mönster för att en social hållbarhet ska vara möjlig. 

(UNEP & UNWTO, 2005) 

 

Begreppet social hållbarhet och dess innebörd är någonting som Olsson (2012) 

menar behöver utvecklas. Den sociala hållbarheten kan delas in i två olika 

perspektiv. Det första perspektivet är det så kallade välfärdsperspektivet och det 

andra perspektivet kallas för problemlösningskapaciteten. Välfärdsperspektivet 

syftar till att människor ska kunna leva i en miljö som ska vara trivsam samt att 

tillgångar ska vara fördelade rättvist bland de som bor på platsen. 

Problemlösningskapaciteten handlar om hur sociala system klarar av att hantera 

människors problem och intressen. För att social hållbarhet ska kunna uppnås är 

det av central vikt att möjligheter finns att kunna lösa eventuella problem. (Olsson, 

2012) 

 

Segregationen i ett samhälle är starkt kopplat till social hållbarhet. För att social 

hållbarhet ska kunna uppnås krävs det att samhällen inte utesluter vissa grupper 

utan att vi istället måste lära oss att acceptera olikheter och vara inkluderande 

istället för exkluderande. Olsson (2012) menar att segregation tillsammans med 

inkomstskillnader är två av samhällets största problem idag som behöver åtgärdas 

för att den sociala hållbarheten ska vara möjlig. 

 

3.7 Communities 

Det engelska ordet communities är ett ord som kan ha flera olika betydelser 

beroende på vilket sammanhang det används i. Det råder dessutom viss förvirring 

kring begreppet då det i många fall kan vara svårt att avgränsa. Vem har tillgång till 
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detta community? Är det communities som skapats på grund av var de bor eller är 

de sociala communities, virtuella communities utan yttre avgränsningar? 

 

Det finns dessutom två faktorer som bidrar till att begreppet communities 

definition kontinuerligt förändras. En anledning är på grund av en ökad 

globalisering och den andra anledningen är på grund av att vi människor fått ökad 

möjlighet till mobilitet vilket lett till att vi rör på oss mer och mer (Richards & Hall, 

2000). I min studie kommer begreppet communities att användas för att förklara 

gemenskap mellan människor och inom ett visst geografiskt område. 

 

En bidragande faktor till människors resande menar Richards & Hall (2000) är just 

communities. Många människor har en vilja att på något sätt resa från sitt egna 

community till ett annat, för att se hur människor lever och verkar i en annat 

community. Detta innebär att communities är den plats där besökare konsumerar 

sina turistaktiviteter och upplevelser, men även källan varifrån turister reser ifrån. 

 

Som tidigare nämnt är det viktigt att på olika sätt försöka bidra till och sträva efter 

en hållbar utveckling. För att en hållbar utveckling ska vara möjlig menar Richards 

& Hall (2000) att det är viktigt att arbetet med hållbarhet startar redan inom de 

communities där vi människor verkar och lever. 

 

När Jamal & Getz (1995) diskuterar community-based turism menar de att de 

destinationer som använder sig av denna typ av turism försöker förhålla sig på ett 

”miljömässigt sätt gentemot turism”. I detta fall menar de att besökare och 

lokalbefolkningen interagerar med varandra. Enligt Jamal & Getz (1995) är det 

bevisat att när människor samarbetar kan detta leda till minskade konflikter, men 

även att det underlättar att upptäcka samt uppnå delade visioner. 

 

 

4. METOD 

För att kunna undersöka och besvara syftet har intervjuer genomförts med totalt 

sju personer. Två utav intervjuerna gjordes tillsammans med representanter från 

Turistrådet Västsverige och fem stycken tillsammans med locals i projektet Meet 

the locals. Svaren från locals har bearbetats genom transkribering samt med hjälp 

av en deduktiv ansats där en tematisk analys gjorts av de transkriberade 

intervjuerna. Detta har lett till att det blivit möjligt att reflektera kring vad en 

plattform som Meet the locals kan bidra till. 
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4.1  Avgränsningar 

I projektet Meet the locals finns för tillfället 25 personer som är locals. En 

avgränsning som gjorts är att enbart genomföra intervjuer med fem utav dem. 

Anledningen till detta var dels på grund av att denna studie var begränsad i tid vilket 

gjorde att fem intervjuer ansågs räcka för att skapa sig en bild av vad Meet the locals 

kan bidra till samt att syftet med studien inte är att dra generella slutsatser kring 

vad samtliga locals har för uppfattningar kring projektet och delningsekonomin. 

 

En annan avgränsning som tidigare presenterats var även att enbart fokusera på 

social och ekonomisk hållbarhet. Denna avgränsning gjordes dels på grund av att 

det kändes mer relevant utifrån ett samhällsperspektiv, då främsta fokus riktas mot 

den ekologiska hållbarheten, samt att det även var någonting som Turistrådet ansåg 

vara av intresse. 

 

4.2 Forskningsmetod 

Vid val av forskningsmetod är det viktigt att välja metod utifrån hur 

användningsbar metoden är för just den aktuella studien (Denscombe, 2016). 

Metoden som studien bygger kring bör även vara aktuell på det sätt att metoden 

överensstämmer med syftet – att metoden kan stödja att undersöka sitt syfte.  

 

Metoden som studien bygger kring beslutas utifrån vilken forskning som ska 

genomföras men även kring det syfte som forskaren arbetat fram till studien. 

 

Till skillnad från den kvantitativa metoden som förknippas med studier som bygger 

sin analys kring siffror är den kvalitativa metoden det alternativ som passar bäst 

vid studier som grundar sin analys och framställer sitt resultat med hjälp av ord 

och/eller bilder. (Denscombe, 2016) 

 

Då denna uppsats syftar till att via information från de sju genomförda 

intervjuerna, ta reda på hur Meet the locals kan bidra till social och ekonomisk 

hållbarhet har metodvalet fallit på den kvalitativa analysmetoden i form av semi-

strukturerade intervjuer. 

 

4.2.1 Semi-strukturerade intervjuer 

Vid användandet av forskningsintervjuer är det svaren från de intervjuade som är 

grunden till det resultat som studien syftar till. Vid forskningsintervjuer är det 



22 
 

människan som är i centrum och ”vad människor säger att de gör, vad de säger att 

de tror, de åsikter som de säger att de har” (Denscombe, 2016, s.263). En intervju 

kan definieras som ”ett utbyte mellan två personer som samtalar om ett tema av 

gemensamt intresse” (Justesen & Mik-Myer, 2011, s. 45). 

 

Vid semi-strukturerade intervjuer innebär det att intervjuaren följer en 

intervjuguide där frågorna är speciellt anpassade efter det tema som forskaren är 

intresserad av att undersöka. Semi-strukturerade intervjuer kännetecknas också av 

det faktum att det är möjligt att göra vissa avvikelser från intervjuguiden i fall 

respondenten i detta fall kommer in på andra intressanta ämnen som inte 

behandlas i intervjuguiden. Frågor som behandlar vad- och hur-frågor är ofta 

förknippade med semi-strukturerade intervjuer då denna typ av frågor leder till att 

respondenten själv måste reflektera och tänka över sina svar (Justesen & Mik-Myer, 

2011). 

 

Att använda sig av intervjuer som metod har en mängd olika fördelar. Framför allt 

är det möjligt att via intervjuer med människor få tillgång till mer detaljerade data 

då intervjuerna utgår från vad informanterna tycker är viktigt, vad de har för åsikter 

och idéer. Metoden gör det även möjligt för informanterna att utveckla sina egna 

tankar och idéer. En ytterligare fördel är att genom att träffa informanterna ansikte 

mot ansikte kan detta innebära att data på ett enklare sätt går att kontrolleras när 

det gäller riktighet och relevans. (Denscombe, 2016) 

 

Några av de nackdelar som hör till intervjuer som metod är att den data som ska 

användas som empiri i studien baseras på vad människor säger, och inte vad de 

faktiskt gör. Utöver detta kan även forskaren påverka informantens svar vilket kan 

bidra till felaktiga data, den så kallade intervjuareffekten. En ytterligare nackdel vid 

semi-strukturerade intervjuer är att dessa i många fall inte ser precis likadana ut 

och att den data som insamlas kan påverkas av en mängd olika tillfälligheter, som 

exempelvis platsen, människor runt om kring, hur ens dag har varit. (Denscombe, 

2016) 

 

En personlig intervju beskrivs enligt Denscombe (2016) som ett möte mellan två 

personer, varav en är forskare och den andra informant. Han beskriver 

intervjumetoden som en av de mest populära då en personlig intervju ses som 

relativt enkel att genomföra då det endast är två personer som måste finna en 
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lämplig tid för att genomföra intervjun samt att den data som samlas in endast 

kommer från en källa. 

 

4.2.2 Tematisk analys 

Denna studie har utgått ifrån den tematiska analysmetoden. Tematisk analysmetod 

innebär att forskaren med stöd i sin empiri försöker hitta teman (Braun & Clarke, 

2006). När det gäller den tematiska analysmetoden finns det två olika inriktningar, 

dels den induktiva inriktningen och dels den deduktiva inriktningen. Skillnaden 

mellan dem är att vid induktiva studier bestäms teman under tiden studien 

genomförs medan de vid deduktiva studier är förutbestämda teman som valts ut 

med hjälp av den valda/de valda teorier som använts (Denscombe, 2016). 

 

Då denna studie utgår ifrån de tre presenterade teorierna ovan angående olika typer 

av turister, mötet mellan lokalbefolkning och besökare samt sense of place, och med 

andra ord har en deduktiv inriktning ansågs den tematiska analysmetoden vara 

mest lämpad. Med hjälp utav de förutbestämda teman som var platstillhörighet, 

mötet mellan en local och en turist samt hållbarhet var det sedan möjligt att koda 

de transkriberingar som gjorts efter de genomförda intervjuerna. 

 

4.3 Urval 

Via Turistrådet Västsveriges hemsida Meet the locals är det i dagsläget möjligt att 

kontakta 25 locals inom Västra Götalands län som erbjuder människor en möjlighet 

till att uppleva hur en lokalbo i Västra Götaland lever sitt liv till vardags. 

 

I denna studie har fem intervjuer gjorts tillsammans med fem personer som alla är 

locals. Då studien skrivs med stöd av Turistrådet Västsverige har kontakt med de 

fem locals gått via min kontaktperson på Turistrådet. Detta innebär att jag inte varit 

delaktig i valet av intervjupersoner. Valda locals arbetar inte på Turistrådet 

Västsverige då det är viktigt att få en annan syn på begreppet delningsekonomi än 

från de som redan är väl insatta i ämnet. Urvalet av locals baserades också till viss 

del av närhetsprincipen. 

 

Alla som blev kontaktade angående en intervju kunde inte delta. Fördelningen 

mellan de fem locals som kunde delta var tre män och två kvinnor. 
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4.4 Tillvägagångssätt 

I ett tidigt skede, inför att studien skulle börja utformas och ett forskningsområde 

identifieras, kontaktades Turistrådet Västsveriges vVD där jag beskrev att jag var 

intresserad att göra mitt examensarbete med ett företag vars intressen även 

överensstämmer med mina egna. 

 

Det var viktigt för mig att få någon typ av inblick i vad personerna på Turistrådet 

Västsverige ansåg vara viktigt då jag ville att min studie skulle vara relevant för dem 

och att mitt resultat skulle kunna bidra till ny information för dem. 

 

Efter dialog med Turistrådet fastnade jag för Meet the locals och delningsekonomi 

som min kontaktperson hade beskrivit för mig. Jag valde därför att kontakta henne 

personligen via telefon för att kunna diskutera vidare kring ämnet och för att på så 

sätt kunna bolla lite olika idéer och infallsvinklar då kontaktpersonen själv höll på 

med en egen studie kopplat till samma ämne. Detta gjorde det viktigt att skilja på 

vad våra syften med respektive studie var. När detta var gjort var mitt nästa steg att 

dels sätta mig in i ämnet delningsekonomi, som trots några få enstaka skolarbeten 

tidigare, var ett relativt nytt ämne för mig. Jag läste artiklar om delningsekonomi 

samt tog in information om Meet the locals, vilka som var involverade och vad Meet 

the locals kunde erbjuda både besökare och lokalbefolkningen i Västsverige. 

 

När jag var väl insatt i ämnet och kommit fram till vad syftet med studien skulle 

vara skapade jag en intervjuguide att använda vid bokade intervjuer. Totalt blev det 

sju stycken intervjuer som är grunden till det resultat som senare presenteras i detta 

arbete. 

 

Efter att de sju intervjuerna genomförts började arbetet med att transkribera dessa. 

Anledningen till att detta gjordes var på grund av att förenkla arbetet med att 

sammanställa den fakta som mina sju intervjupersoner gett mig. De sju 

transkriberingarna har varit till stor hjälp när resultatet till studien skulle ta form. 

 

4.4.1 Genomförande 

Totalt har sju intervjuer genomförts i samband med denna studie. Två med 

representanter från Turistrådet Västsverige och fem stycken med personer som är 

locals. 
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De två första intervjuerna var förberedande intervjuer tillsammans med min 

kontaktperson på Turistrådet samt ytterligare en person insatt i projektet. Dessa 

intervjuer syftade till att ta reda på hur Turistrådet förklarade begreppet 

delningsekonomi samt hur/om detta var någonting som de arbetade med i sin 

vardag. Den ena intervjun gjordes via Skype då det inte var möjligt vid det aktuella 

tillfället att ses på deras kontor. Den andra intervjun genomfördes på Turistrådets 

kontor. 

 

De andra fem intervjuerna genomfördes på plats i Göteborg vid några olika 

tillfällen. Tre av intervjuerna genomfördes på plats på Turistrådets kontor, en 

genomfördes på Folkets Hus och en på Handelshögskolan i Göteborg. Anledningen 

till att intervjuerna genomfördes på olika platser i Göteborg var på grund av att det 

passade bäst i respektive locals schema. 

 

4.5  Metodreflektion 

Då studien syftar till att undersöka och beskriva hur ett antal locals i projektet Meet 

the locals har för uppfattning och syn på ett specifikt ämne är valet av att genomföra 

en kvalitativ analys berättigad. Enligt Denscombe (2016) är den kvalitativa 

forskningsmetoden den bästa forskningsmetoden för att bland annat kunna 

undersöka människors uppfattningar, erfarenheter samt åsikter vilket är ett av 

studiens syften. 

 

Det finns många fördelar med att genomföra en kvalitativ analys. Materialet som 

samlas in är ofta detaljrikt och ger forskaren möjlighet till att fördjupa sig inom 

sociala situationer. Det kan bland annat finnas alternativa förklaringar, det vill säga 

att beroende på vem som genomför en liknande studie kan resultatet skilja sig åt då 

människor kan tolka information olika. Detta kan ses som en fördel då det redan 

från början är accepterat att den kvalitativa analysen kan resultera i olika slutsatser. 

Utöver detta bidrar den kvalitativa analysmetoden till att det finns en tolerans mot 

den sociala verklighet som studeras och undersöks då data ibland kan antas vara 

motsägelsefull eller otydlig. (Denscombe, 2016) 

 

Den kvalitativa analysmetoden har däremot också sina begränsningar. En utav 

dessa är att en kvalitativ analysmetod oftast genomförs med hjälp av en liten grupp 

samt fokuserar på detaljerade djupstudier, vilket gör att resultatet kan bli svårt att 

generalisera på liknande fall samt större grupper. En kvalitativ studie är ofta 

tidskrävande då den insamlade data som används vid framställandet av ett resultat 
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allt oftast behöver kodas innan det är möjligt att analysera den på grund av att den 

ofta är ostrukturerad. Ytterligare en nackdel med kvalitativ forskning är den så 

kallade intervjuareffekten, då forskarens identitet kan påverka den data som tas 

fram samt hur den analyseras. (Denscombe, 2016)  

 

En annan begränsning med denna studie kan vara att endast fem utav 25 locals har 

intervjuats. Detta innebär att möjligheterna att säga någonting mer generellt kring 

ämnet och resultatet möjligen skulle kunna appliceras i en större kontext försvåras. 

 

Ytterligare en begränsning som upplevts med studien och i samband med 

intervjuerna är den kunskap kring hållbarhet som de tillfrågade localsen hade. Det 

var tydligt att de hade olika kunskap kring vad hållbarhet faktiskt innebär vilket 

ledde till att vissa locals kunde bidra med mer relevant information och reflektioner 

kring ämnet än andra. 

 

Då intervjupersonerna som tillfrågades till viss del valdes ut på grund av 

närhetsprincipen, skulle resultatet kunna skilja sig åt ifall personer som skulle varit 

mer geografiskt utspridda inom Västra Götaland också hade fått vara en del utav 

forskningen. Resultatet skulle även kunna skilja sig åt ifall locals istället valts ut 

beroende på hur väl insatta de var i hållbarhetsämnet. 

 

4.6 Studiens validitet 

Vid genomförande av personliga intervjuer är det viktigt att inför intervjun ha i 

åtanke att ens roll som forskare kan påverka informantens svar. Kön, ålder och 

etnicitet är exempel på olika typer av information om forskaren som kan påverka 

hur informanten svarar, vilket innebär att forskarens identitet i olika utsträckning 

kan påverka den data som samlas in. I vissa fall kan personen som blir intervjuad 

svara på frågorna på ett sätt som antas vara av den typ som informanten tror att 

forskaren vill höra, detta brukar beskrivas som den så kallade intervjuareffekten. 

(Denscombe, 2016) 

 

En problematik kopplat till just intervjuer är att det kan vara svårt att veta ifall en 

intervjuperson svarar sanningsenligt eller inte. Dock beskriver Denscombe (2016) 

vissa kontroller som kan utnyttjas av forskaren för att konstatera om 

intervjupersonens svar kan bekräftas med hjälp av andra källor. Det kan exempelvis 

vara via andra tryckta källor eller att exempelvis jämföra information som fåtts av 

andra intervjupersoner för att se om det finns information som liknar varandra. 
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En fördel i denna studie är dock att intervjupersonerna valt att inte ta del av 

intervjuguiden i förväg och således inte haft möjlighet att formulera färdiga svar. 

Informanterna i denna studie har även handplockats på basen av erfarenhet inom 

forskningsområdet, vilket ger informanterna en större trovärdighet. (Denscombe, 

2016) 

 

4.7 Etiska överväganden 

”Forskningsetik är inte något som man kan välja – det är ett grundläggande 

inslag i all god forskning” (Denscombe, 2016, s. 423) 

 

Denscombe (2016) beskriver att vid genomförandet av samhällsforskning finns det 

fyra grundläggande principer som ska följas. Dessa fyra principer har tagits fram 

utifrån en huvudprincip ”målet inte helgar medlen i kunskapssökandet” (s. 427).  

 

De fyra principerna som vid samhällsforskning är; 

 

• ”skyddar deltagarnas intressen 

• garanterar att deltagandet är frivilligt och baserat på informerat samtycke 

• undviker falska förespeglingar och bedrivs med vetenskaplig integritet 

• följer den nationella lagstiftningen” (Denscombe, 2016, s. 428) 

Den första principen, som handlar om att skydda deltagarnas intressen, innebär att 

en deltagare som på något sätt bidragit till studiens resultat inte på något sätt ska 

ta skada. Det innebär varken fysisk, psykisk eller personlig skada. Den personliga 

skadan kopplas främst ihop med den informationen som deltagaren utger. 

Informationen får på inget sätt skada deltagaren. Denna princip innebär att 

forskaren ska behandla all information från sin/sina deltagare konfidentiellt. 

 

Princip nummer två syftar till vikten av att deltagandet i studien ska vara helt 

frivillig. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att som forskare utge tillräckligt 

med information kring vad det är som ska studeras så att deltagaren har möjlighet 

att själv ta beslut ifall detta är en studie som personen vill delta i. 

 

Den tredje principen handlar om forskarens tillvägagångssätt och hur forskaren 

arbetar med studien. Denscombe (2016) beskriver hur viktigt det är att arbetet görs 

på ett ”öppet” sätt och att forskaren inte döljer sina intentioner kopplat till 

arbetssätt eller till studiens syfte. 
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Den sista och fjärde principen innebär kortfattat att arbetet med studien inte ska 

bryta mot några lagar. Detta kan tyckas vara en självklarhet, dock uppmärksammar 

Denscombe (2016) att även fast många handlingar kan vara regelmässiga kan dem 

innebära att andra regler puttas åt sidan och en handling kan vid senare tillfällen 

uppmärksammas som oetisk.  

 

Genom att följa dessa direktiv inför samt efter intervjuerna är det möjligt att vid 

etikfrågor kopplade till studien försvara hur information till ens studie samlats in 

samt hur intervjuerna gått tillväga. 

 

Studiens resultat har möjliggjorts utav den insamlade data som fåtts vid de fem 

olika intervjutillfällena tillsammans med privatpersoner som idag alla är aktiva 

inom projektet Meet the locals. Innan intervjuerna genomfördes beslutades det att 

varje deltagande respondent skulle förbi anonym. Detta beslut togs då det resultat 

som nu presenteras inte behöver återkopplas till en särskild individ. 

 

Inför varje intervju fick varje local en kort presentation om vilka vi var som forskare 

samt vad syftet med studien var. De blev även tillfrågade ifall det gick bra att vi 

spelade in intervjuerna och tydliggjorde att dessa endast skulle utnyttjas som ett 

hjälpmedel till att slutföra studien. Alla locals accepterade att intervjun spelades in. 

 

 

5. RESULTAT 

Studiens syfte är att undersöka hur Turistrådet Västsveriges nylanserade plattform 

Meet the locals skulle kunna vara med och bidra till en ökad social samt ekonomisk 

hållbarhet. Med denna utgångspunkt kommer resultatet att presenteras indelat i de 

olika kategorier som gick att urskilja efter att ha lyssnat igenom intervjuerna samt 

läst de transkriberingar som sammanställts i efterhand. 

 

Fem personer som är locals på Meet the locals hemsida, där de delar med sig av sin 

tid och sina intressen, har intervjuats. På olika platser runt om i Göteborg 

genomfördes dessa intervjuer och med hjälp av dem har vi dels fått en insikt i vad 

dessa locals har för egna tankar om delningsekonomin, hur de inkorporerar 

delningsekonomin i deras vardagliga liv och hur deras tankar kring Meet the locals 

bidrar till någon form av hållbarhet i samhället. 
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De locals som intervjuats hade vid intervjutillfällena olika kunskap kring 

delningsekonomin och det blev även tydligt att de hade olika erfarenheter kring 

delningsekonomiska tjänster då vissa visade sig vara vana brukare medan andra 

inte hade samma erfarenheter. De som hade använt sig av olika 

delningsekonomiska tjänster, hade främst använt sig av de stora och välkända 

tjänsterna så som Airbnb och Uber. 

 

En local beskrev sin delaktighet på så sätt att personen var involverad i sitt 

områdets gemensamma odlingar där det fanns möjlighet att låna olika saker av 

varandra medan en annan local beskrev att hen både använt sig av olika typer av 

bibliotek (exempelvis klädotek), cykelkök (där du träffar människor där ni 

tillsammans lagar cyklar och får hjälp) och solidariskt kylskåp. Resultatet 

presenteras utifrån nedanstående kategorier. 

 

5.1 Drivkrafter till att bli en local 

5.1.1 Det sociala utbytet mellan människor 

Alla människor har olika drivkrafter och anledningar till varför ett visst beslut tas. 

Så har fallet även varit för de locals som idag bidrar till plattformen Meet the locals. 

Av de fem som tillfrågats fanns det två huvudsakliga områden som nämndes som 

anledningar till varför de villa vara en local. 

 

Den anledning som alla locals delade var intresset för att träffa nya människor. Ett 

socialt möte med en ny människa som kan leda till att vardagslivet får en liten extra 

”push”. Local nummer 4 beskriver en utav anledningarna till att hen ville bli en local 

såhär: 

 

”Jag tänkte att det var någonstans någon kvinna som sa... att hon inte hade råd 

att åka utomlands för hon var ensamstående och sådär… Då sa hon att ”jag vill 

då istället att världen kommer till mig för jag vill att mitt barn ska uppleva det” 

och jag kände någonstans där att det var samma för mig, för jag hinner inte och 

har [inte] samma möjligheter till att resa till dom här galna ställena längre... 

men jag tycker det är så kul med nya människor! Så jag tänkte att men då får 

väl dom komma till oss istället då.” – Local nummer 4. 

 

Två av de tillfrågade nämnde att detta var någonting som de själva skulle funnit 

intressant om denna typ av plattform hade funnits på andra håll. Båda dessa locals 
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hade även på egen hand använt sig utav delningsekonomiska tjänster när dem 

själva hade varit ute och rest, bland annat Airbnb. 

 

”Jag tyckte det lät roligt. Eh. Det är någonting jag själv skulle nappa på om jag 

åkte till något annat land… Sen har vi hyrt ut genom Airbnb i många år […] och 

det är så kul! Och träffa nya människor och knyta kontakter och liksom ja.” – 

Local nummer 5. 

 

Trots att just mötet med nya människor och att få en annorlunda upplevelse var 

bland de största anledningarna till att personerna ville bli locals uppkom det även 

från en local att det kanske framförallt skulle vara personer som man har någonting 

gemensamt med. 

 

” Ja men det är ju schysst att hänga med folk som har samma intressen tycker 

jag. Dela erfarenheter och så.” – Local nummer 3. 

 

Kopplat just till det sociala utbytet mellan människor var flera av de intervjuade 

localsen inne på samma spår när det gäller möjligheten till att få lära sig andras 

kulturer. 

 

”Ja jag är intresserad utav människor som eh… lär mig någonting nytt.” – Local 

nummer 2. 

Trots att andra kulturer var någonting som tre av fem locals nämnde var det även 

en local som berörde det faktum att även fast dessa möten gärna får vara med 

personer som på något sätt lär dem någonting nytt var det viktigaste kanske ändå 

att kemin mellan de som möts är en bra matchning. 

 

”För samtidigt så är det ju en personkemi som inte går att eh, beställa. Men det 

löser sig ju med rena siffor asså… kommer det många så klickar man med någon 

liksom.” – Local nummer 2. 

 

En local nämner utöver den sociala biten även att det fanns en ekonomisk tanke 

bakom beslutet att bli en local. Dock efter att personen haft sitt första möte med en 

besökare konstaterade personen att detta är någonting som inte går att mäta i 

pengar. 
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5.1.2 Att visa upp platsen för andra 

En annan anledning till att vilja vara aktiv local inom Meet the locals var 

möjligheten att få chansen att visa upp det som finns omkring oss och den kärlek 

som finns till många olika platser runt om i Göteborg. Det småskaliga och det som 

närområdet har att erbjuda. En tillfrågad local menade att man inte behöver resa 

då det hela tiden kommer nya människor på besök hos oss och att vi ska dra nytta 

av det som finns på platsen. 

 

Just när det gällde att visa upp det lokala märktes det att alla tillfrågade hade starka 

band till just det område och den aktivitet som de erbjuder via Meet the locals. 

 

”Ja det är kul att… dels för att visa upp vad man har. Vi bor ju i ett paradis. Det 

är ju fantastisk ute på [X].” – Local nummer 5. 

 

”Sen är det ju också att det är kul att visa upp dom bra ställena vi har här i 

Västsverige och just den cyklingen som jag har i [X] är ju rätt unik då den är så 

stadsnära, samtidigt är det ganska dramatisk natur då, nästan vildmark på 

vissa ställen” – Local nummer 3. 

 

5.2 Känner sig locals delaktiga i delningsekonomin? 

Tre utav de fem intervjuade localsen känner sig delaktiga inom delningsekonomin 

genom att vara med i projektet Meet the locals och poängterar att det främsta som 

de faktiskt delar med sig av är dem själva.  

 

”Där delar jag ju kunskapen och kärleken till olika platser i Göteborg. Men 

framförallt så delar jag med mig av mig själv. Jag släpper in nya människor i 

mitt liv.” – Local nummer 2. 

 

”Ja… man ger ju och tar liksom... Jag ger av mig själv och min tid och jag får av 

dom som använder det.” – Local nummer 5. 

 

Två locals kände inte att deras delaktighet bidrog till att de själva känner sig 

delaktiga i delningsekonomin. En anledning till detta var bland annat att en utav 

dem inte hade fått ett besök ännu och en annan orsak var på grund av att det som 

personen erbjuder andra än så länge inte är en uppoffring vad gäller tid från 

personens sida. 
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”Men sen är det ju… det här är ju en sån liten grej också. Det är ju… hade jag 

jobbat med det här på heltid hade det ju varit en helt annan sak. Men det här är 

ju liksom... en väldigt liten insats från min sida.” – Local nummer 3. 

 

En utav personerna som inte kände sig delaktig inom delningsekonomin genom 

Meet the locals beskriver att det är främst upplevelser som delas med andra 

människor. 

 

En annan local beskriver att hen känner sig delaktig inom delningsekonomin just 

på grund av sin medverkan i Meet the locals men önskar samtidigt att kunna vara 

ännu mer delaktig i hela tänket kring just delningsekonomin då personen tycker att 

det är ett väldigt bra och smart koncept. 

 

”Jag är jätte-emot att alla ska göra allt själva […] det handlar även om att vi tar 

våra barn tillsammans till skolan... Varför ska alla åka lämna och hämta och 

själva liksom […] eller varför ska alla som ändå har jättemycket att göra, göra 

allt själva liksom.” – Local nummer 4. 

 

5.2.1 Social hållbarhet 

Flera av de tillfrågade localsen höll med om att ett besök hos dem kunde bidra till 

en social hållbarhet just på grund av att ett sådant här besök kan bidra till en ökad 

gemenskap människor emellan. 

 

Även fast många av localsen delar denna uppfattning var några lite tveksamma till 

vilken typ av relation som faktiskt skulle skapas vid ett sådant här besök. 

 

”Det är ju inte så att jag vill bli kompis med alla som kommer och besöker mig. 

Det är ju mer att dela upplevelsen tycker jag. Men visst, jag tror jag skrivit det 

på min sida också. Att jag är öppen för att hänga efter träningspasset också. För 

att just knyta an lite och prata om upplevelsen och deras erfarenheter också.” – 

Local nummer 3 

 

Detta möte mellan en local och en besökare, som enligt localsen själva är det mest 

centrala inom Meet the locals, kan leda till möten mellan människor som vid andra 

tillfällen kanske inte alls hade träffats på grund av diverse olikheter. Detta innebär 

att när möten sker mellan människor vars intressen och bakgrunder skiljer sig åt, 
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kan alla inblandade på ett eller annat sätt få nya uppfattningar kring människors 

olikheter och vi lär oss att i större utsträckning acceptera och inkludera andra 

människor i beslut vi tar och aktiviteter vi genomför. 

 

5.2.2 Ekonomisk hållbarhet 

Då Meet the locals anses vara ett hållbarhetsprojekt startat av Turistrådet 

Västsverige var det viktigt att ta reda på hur locals tänker kring delningsekonomi 

men även varför de tycker att det är bra att använda sig utav. Tre utav de intervjuade 

menade att det som kan erbjudas via delningsekonomin ofta är billigare vilket 

gynnar alla de inblandade. Två locals kom snabbt in på de möjligheter som idag kan 

erbjudas när det gäller olika typer av boende och att det idag kanske finns större 

möjligheter till att bo centralt i lägenheter (som hyrs ut via Airbnb) utan att betala 

ett för högt pris. 

 

”Priset. Framför allt priset. Eh... Och att man kan bo centralt, eller liksom där 

man vill utan att betala för mycket.” – Local nummer 5. 

 

En local menade även att delningsekonomin kan vara ett bra verktyg att använda 

sig av för att komma närmare en stad och få en annan inblick i det lokala 

vardagslivet. 

 

”Alltså det finns… Jag tänker mig att det finns två stora anledningar... Den ena 

är kanske att det är en ekonomisk positiv anledning. Dels att det är billigare... 

[…] Det här nära... utbytet av pengar… alla tjänar på det tänker jag. Eller alla 

dom som är inblandade på det tjänar på det. Och sen… sen tänker jag närheten 

till vardagen. Det är väl härligt att bo på hotell i mellan åt men det är klart att 

ska man komma nära en stad så kanske man ska... bo i ett bostadsområde i en 

vanlig lägenhet eller något sånt där.” – Local nummer 1. 

 

Andra bra orsaker till att använda sig av delningsekonomin menade några av dem 

var möjligheten till att få tillgång till tjänster, men kanske framförallt saker, som 

man inte har tillgång till själv. En local berättade att hen bodde i en lägenhet och då 

saknade vissa saker som någon gång kan behövas framöver.  Istället för att behöva 

köpa någonting som kommer användas en gång finns nu möjligheten att istället 

vända sig till olika plattformar för att kunna låna eller hyra av någon annan. 
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Två locals poängterade även här att det sociala mötet kan vara en anledning till att 

vara delaktig i delningsekonomin. En beskrev möjligheterna till att få konkreta tips 

direkt från den personen som man har tagit kontakt med, exempelvis när det gäller 

saker att göra och besöka i området. En annan beskrev att hen tyckte om de 

människorna som deltar och driver sådana här projekt och att detta även var en 

bidragande faktor till att hen gärna utnyttjar delningsekonomin. 

 

”Jag tycker att det roligt att delta i dom här verksamheterna och jag tycker 

konsumtion är roligt, alltså det här med nya prylar, men jag tycker det är 

tråkigt att gå i affärer […] Och sen, jag gillar ofta dom här människorna som 

deltar i det här, eller som driver dom här projekten.” – Local nummer 2. 

 

En person beskriver att delningsekonomin känns jätteroligt och samtidigt väldigt 

intressant och hoppas att den får fortsätta och växa och utvecklas som den gör idag 

så att vi kommer att se mer av delningsekonomin i framtiden. 

 

”För jag tycker om hur det var förr i tiden när man hjälpte grannen att måla 

staketet, så kanske dom hjälpte till att fixa… klippa häcken eller något sånt där… 

det är så mycket... man ska bara betala för allting… det kanske är också lite 

därför jag gör det gratis för att känna att.., ja... jag är lite emot det där att man 

alltid ska tjäna pengar…” – Local nummer 5. 

 

En person funderade kring hur ett besök hos hen kan bidra till tillväxt och menar 

på att för att detta ska kunna ske behöver det först och främst komma besökare som 

senare väljer att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser i exempelvis 

sociala medier eller andra typer av forum. Huruvida denna tillväxt är hållbar eller 

inte känner sig personen osäker på då den publicitet som fås eventuellt kommer att 

bidra till ett ökat resande. 

 

När det gäller den minskade resursanvändningen menar personen på att 

alternativet för en besökare är att på något annat sätt konsumera en paketerad vara 

av någon guide från något företag men att hen inte tror att detta är någonting som 

har någon större påverkan. 

 

”Det är nog egentligen ingen större skillnad miljömässigt skulle jag tro. Klart det 

kanske är lite overhead för en guide med lokaler och sånt där. Men inga stora 

grejer är det ju inte.” – Local nummer 3. 
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Local nummer 3 är även inne på att Meet the locals och mycket av de upplevelser 

som kan erbjudas med hjälp av denna plattform leder till att besökare kan få tillgång 

till bra upplevelser direkt via privatpersoner istället för att de ska behöva gå via 

guider eller andra tjänster där det är mer uppritat hur en sådan typ av aktivitet ska 

se ut. Personen menar att dessa upplevelser är någonting som handlar om mer än 

att endast tjäna pengar på dem. 

 

5.3 Besökarna 

Tidigare i resultatet presenterades fakta kring att de intervjuade localsen tyckte att 

det sociala mötet med andra människor var en stor anledning till varför de valde att 

bli en del av projektet. Vid ett tillfälle under varje intervju diskuterade vi vilka typer 

av människor och besökare som dessa locals helst skulle vilja komma i kontakt med.  

 

För vissa locals var alla besökare lika intressanta, det skulle inte spela någon roll 

ifall det var lokala gäster boende inom samma region eller om det var besökare från 

andra sidan världen. Enligt denna local skulle det sociala mötet vara lika intressant 

oavsett varifrån en besökare kom och möjligheten till att lära sig nya saker fanns 

oavsett vart personen kom ifrån. 

 

Tre locals var dock tydliga med att det främst var utländska och gärna långväga 

turister som skulle vara mest intressant att få en förfrågan från angående ett möte. 

En stor anledning till detta visade sig handla om just andra människors kulturer. 

 

”Långväga är nog roligare... Ja jag tycker det är superspännande med andra 

kulturer.” – Local nummer 4. 

 

”Det kan ju vara lokala också fast det är ju roligast när det är lite långt härifrån 

tycker jag […] bara dom olika samtalen man har och man lär sig om deras 

länder samtidigt och kulturer och religioner eller vardag ja... så det är klart att 

det är lite extra roligt tycker jag.” – Local nummer 5. 

 

För att ett möte skulle kunna bli så bra som möjligt fanns det även vissa saker som 

locals skulle uppskatta av en besökare ifall denna tog kontakt med dem. Många 

poängterade att det var viktigt för dem och att de skulle uppskatta att de som tog 

kontakt skulle vara öppensinnade, nyfikna och vilja lära sig nya saker och få nya 

upplevelser, intresserade och engagerade. 



36 
 

”Att dom är engagerade såklart och liksom att dom... eh... frågar och liksom är 

nyfikna men också att dom är tacksamma för att dom får göra det här så dom 

liksom inte bara kommer och ska förvänta sig […] Det tycker jag.” – Local 

nummer 4. 

 

En annan sak som en utav de intervjuade localsen skulle uppskatta hos besökare 

var någonting som uppkommit efter ett besök som kanske inte gick precis som 

planerat då den tillfrågade personen inte visste riktigt vad besökaren ville ha ut 

kring mötet. Personen i fråga kände sig lite tveksam ifall besökaren endast ville ha 

tips på olika platser de kunde gå till eller ifall de ville att den local de haft kontakt 

med skulle vara med under kvällen. Detta ledde till att personen från och med nu 

önskar sig en ökad tydlighet från dem som kontaktar personen.  

 

”Amen kanske tänker jag eftersom jag inte har så mycket erfarenhet av det där 

att jag uppskattar nog… lite tydlighet.”– Local nummer 1. 

 

Utifrån egna upplevelser som en local tidigare haft kopplat till två tidigare besök 

verkade det som var viktigast för denna person att de som kontaktade hen var 

öppensinnade. 

 

”Och det var väl där kanske som det fanns en skillnad mellan dom här två 

localsen jag har haft, att den här kvinnan som reste själv, hon var ju öppen för 

att låta mig visa henne min värld… medan det här sällskapet om fyra personer, 

där två av dom upplever att dom köpte en tjänst och gav det till dom andra två 

eh… det, det dynamiskt fungerade inte… Eh… men det är väldigt viktigt att, att 

besökarna kommer och är öppna för att det ska, för att ett möte ska ske.” – Local 

nummer 2. 

 

5.4 Är hållbarhet en del av vardagslivet? 

Att få höra hur locals tänker kring hållbarhet i deras egna vardag kändes relevant 

då de i och med projektet Meet the locals på ett sätt blir ett ansikte utåt just för 

delningsekonomin som grundar sig i ett hållbarhetstänk. 

 

Alla fem locals tycker att hållbarhet är viktigt och det var fyra utav dem som aktivt 

inkluderar hållbarhetstänket i sitt vardagliga liv på olika sätt. Två locals berättade 

att de i stort sett alltid använder sig av sin cykel för att ta sig mellan olika platser 
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och endast använder bil ifall det är längre sträckor och en utav dem berättade även 

att det handlade om att vara ett föredöme för sina barn när det gäller dessa frågor 

och hur man transporterar sig mellan olika platser. 

 

”Ja. Ja den är viktig faktiskt. Väldigt viktig fråga för mig […] Jag cyklar till 

jobbet varje dag. Försöker... eller ja... ett föredöme för mina barn då. Att okej, 

cykeln är nummer ett när det gäller färdmedel. Och sen bilen tar vi när vi ska 

längre. […] Långväga resor max 1 vart femte år […] Och sen så kör vi helst tåg 

eller bil då. Försöker att inte flyga så mycket.” – Local nummer 3. 

 

Local nummer 3 beskrev även att synen på konsumtion har förändrats mycket de 

senare åren. Trots att möjligheten till att konsumera mycket finns, så konsumerar 

personen i princip ingenting vilket kändes viktigt. 

 

Även en annan local berättade att hållbarhet var viktigt i personens vardag och 

personen beskrev en upplevelse som hen haft hos en annan local inom projektet 

som gjort att personen till viss del ändrat hur hen tänker kring konsumtion av ägg. 

 

”Ja. Ja… det gör jag. […] H[e]n tog med oss till sin kompis som hade en 

hönsfarm och där fick vi se åttahundra välmående hönor och en mycket stressad 

tupp […] Och det var liksom, det var ett paradis, och efter det så handlar jag 

bara såhär eko-ägg. Eh… och jag gör det med glädje. Och det är någonting som 

jag längtar efter när det gällen hållbarhet generellt. Hållbarheten, det hållbara 

alternativet ska vara det glädjefyllda alternativet, inte det eh… det här skam och 

rädsla för vad som annars skulle hända.” – Local nummer 2. 

 

Den local som tyckte att hållbarhet var viktigt men inte kände att hen riktigt bidrog 

till den i sitt vardagsliv berättade att tanken kring hållbarhet hela tiden fanns där, 

men att det handlade mer om känslan att ”oj vad jag borde sortera mina sopor 

mer… eller eh… åka tåg.” – Local nummer 4. 

 

Personen nämner även att cykeln är det färdmedel som används mest. Personen 

väljer dock cykeln mer på grund av att det är någonting som är bra för personen 

själv och att det inte har så mycket med att göra att det är det mest hållbara 

alternativet. 
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”Och jag cyklar för att jag behöver luft och jag har ingen tid att träna så därför 

cyklar jag till jobbet... eller… så det är inte det här har argumentet miljön först... 

utan det har jag kanske på fjärde, femte plats liksom.” – Local nummer 4. 

 

5.5 Meet the locals som hållbarhetsprojekt 

Meet the local är en plattform som möjliggör delande av olika former mellan olika 

människor i ett syfte till att kunna bidra till en mer hållbar utveckling och då främst 

inom Västra Götaland där detta projekt finns tillgängligt. Delar de locals som är 

aktiva inom projektet den bilden eller har de andra tankar kring vad Meet the locals 

är för något? Efter att ha intervjuat fem locals står det klart att alla locals håller med 

om att Meet the locals är ett hållbarhetsprojekt.  

 

Många av dem är överens om att Meet the locals är en plattform som kommer bidra 

till att vi ska ta vara på det som finns runt omkring oss och på så sätt slita så lite 

som möjligt på de tillgångar vi har. En local berättar att ett stort intresse är att laga 

och serva saker som personen kopplar till just hållbarhet och kring att konsumera 

mindre då det finns tillfällen till att laga saker istället för att köpa nytt, vilket är 

möjligt att få tillgång till via Meet the locals hemsida. 

 

Samma local berättar hur tankarna går kopplat till världskonflikter där vi 

människor gärna bygger upp broar mellan olika typer av människor och lätt 

kommer fram till ett ”vi-och-dom-tänk” där problemen grundar sig i att vi lätt 

avhumaniserar människor på grund av att vi inte förstår varandra. Personen tycker 

att Meet the locals blir som en handlingsplan emot just detta. 

 

”Så då tycker jag att det här är ju någon slags gerillarörelse emot... emot det. 

Där man faktiskt… sätter ihop människor och människor […] så rent mänskligt 

tycker jag att det handlar om hållbarhet. Verkligen.” – Local nummer 1. 

 

En annan local börjar beskriva hållbarhetens tre pelare, socialt, ekologiskt och 

ekonomiskt och kopplar direkt Meet the locals till den sociala pelaren. Dock är 

personen noga med att poängtera att hen inte har läst hållbar utveckling och 

tydliggör att hen inte kan det här ämnet riktigt. Samma local berättar även hur hen 

gillar att saker är gratis och när människor inte tar betalt för saker och tycker att 

hela det konceptet är roligt. 
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”För då tvingas man båda två att hitta ett annat värde. För du kan inte betala 

hundra kronor och sen gå hem och njuta och klaga över att det inte var värt 

hundra spänn. Och jag kan inte få hundra spänn och känna att det var värt det 

fast än det inte var kul, så jag måste göra det värt det.” – Local nummer 2. 

 

Local nummer 4 tycker att Meet the locals är ett hållbarhetprojekt kopplat till det 

faktum att man delar saker med andra men även att det leder till ett nytt sätt att få 

turister och besökare till att komma till destinationen Västra Götaland. Personen 

kopplar främst Meet the locals till den sociala och ekologiska hållbarheten. 

 

Det är en local som beskriver hur Meet the locals och det som delas leder till en 

starkare lokal ekonomi då många av aktiviteterna som erbjuds via Meet the locals 

innebär att personerna visar upp det lokala omgivningarna och att man kanske 

efteråt går och tar en fika vilket personen kopplar till att dessa aktiviteter gynnar de 

lokala kaféerna. 

 

”Det är ju inget som liksom skadar…Det är ju bra för den lokala ekonomin. Och 

att man visar upp liksom det som finns... och man kanske går och fikar och då 

gynnar man ju dom lokala kaféerna och allt sånt.” – Local nummer 5. 

 

 

DISKUSSION 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur Turistrådet Västsveriges 

nylanserade plattform Meet the locals skulle kunna vara med och bidra till en ökad 

social samt ekonomisk hållbarhet och utgick från tre frågeställningar. Efter att ha 

sammanställt resultatet i denna uppsats går det att konstatera att projektet Meet 

the locals har stora möjligheter till att bidra till ökad social och ekonomisk 

hållbarhet. En anledning till detta kan anses vara på grund av den medvetenhet 

samt nyfikenhet som de intervjuade localsen visade. 

 

Kunskapen och erfarenheterna kring delningsekonomin skilde sig åt mellan de fem 

localsen. Dock visade de en vilja att lära sig någonting nytt samt att de ville ta vara 

på det som finns lokalt. Dessa två orsaker tillsammans med att i större omfång vilja 

hjälpa andra människor i vardagen visar på en vilja till att bidra till ett ändrat 

tankesätt – att vara mer hållbara och öppna i sin vardag.  
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Då Meet the locals fortfarande är ett relativt nystartat projekt är deras bidrag till 

dessa två teman inom hållbarhet ännu inte mätbart då det är i en väldigt liten skala. 

 

Som anges i avsnittet Introduktion förutspåddes år 2010 fenomenet 

delningsekonomi – kollaborativ konsumtion – ha möjlighet att förändra världen. 

Inom turistbranschen och närliggande branscher har utvecklingen, främst genom 

digitalisering, inneburit förändringar som tidigare varit svåra att föreställa sig. Att 

jämföra och därefter beställa sina egna resor, att i förväg titta på hotellens 

variationer av rum och faciliteter eller gå igenom restaurangutbudets olika menyer 

och prislägen är idag självklarheter för många. Även fast Meet the locals via deras 

hemsida har sin egna plattform för att kunna nå ut till både svenska och utländska 

turister tror jag att det behöver satsas mycket på marknadsföring för att detta 

projekt ska kunna växa och locka fler besökare samt att locka fler människor till att 

vilja bli en local i projektet. 

 

En anledning till att vissa personer idag känner sig tveksamma till att använda sig 

av delningsekonomin är att de känner sig osäkra kring olika säkerhetsaspekter, 

däremot är det fördelaktiga priset någonting som gör att det ändå ses som ett 

attraktivt alternativ till de vanliga ”vardagliga affärerna”. Trots att det i dagsläget 

inte går att jämföra Meet the locals med exempelvis Airbnb och Uber volymmässigt 

tror jag att det vore en stor fördel för de som står bakom projektet att på något sätt 

komma överens om just dessa typer av frågor. Vem är det som har det yttersta 

ansvaret ifall någonting skulle hända vid ett bokat besök? 

 

Som med många andra saker är erfarenheter någonting som spelar stor roll för oss 

då tidigare positiva erfarenheter får oss att känna oss trygga. Efter avslutad studie 

går det att konstatera att detta gäller även när det kommer till delningsekonomin. 

Har man tidigare försökt vid något eller några tillfällen och inga problem har 

uppstått skapas vanor som upplevs smidiga och mindre kostsamma. 

 

Efter att ha fått en inblick i projektet Meet the locals skapades en känsla av att den 

här typen av projekt möjligtvis inte passar alla människor. Om paralleller dras till 

de turisttyper som Fan et al. (2017) presenterar är det med största sannolikhet 

endast är Explorers och Belonging seekers som skulle vara intresserade av ett 

sådant här projekt. Dessa två turisttyper är som tidigare nämnt människor som vill 

komma i kontakt med lokalbefolkningen på en destination och är mer benägna till 
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att få lära sig nya saker och interagera med andra människor som på något sätt kan 

lära oss nya saker och skapa en större förståelse kring det som för stunden är okänt. 

 

Alla personer som intervjuats kan gå in under samlingsnamnen Explorers eller 

Belonging seekers. Dels på grund av att några utav dem beskriver upplevelser som 

de haft på egna resor som går att förknippas med Explorers och Belonging seekers 

drivkrafter – men även på grund av att det finns en tydlig nyfikenhet hos samtliga 

kring att få träffa nya människor som på ett eller annat sätt kan lära våra locals 

någonting nytt. 

 

Att de tillfrågade localsen har en stark koppling till den plats där de bor går inte att 

missa. Många av dem beskriver att de vill visa upp det lokala som finns runt 

omkring dem så att andra också får se allting som kan upplevas här vilket i sin tur 

kan kopplas till den ekonomiska hållbarheten. Om fler människor får uppleva och 

se områden i närområdet finns det stora möjligheter till en ökad ekonomisk 

hållbarhet. 

 

Massey (1991) beskriver hur en plats skapas i samband med de personer som 

befinner sig på platsen. Kanske är det just detta som kan leda till att projekt som 

Meet the locals kan bidra till en bättre och snabbare integration i ett samhälle. 

Kanske kan det vara så att dessa locals – som älskar de platser som de visar upp för 

andra – på något sätt kan göra så att andra människor kan se allt de fantastiska som 

de själva gör. Människor som på grund av olika anledningar har varit tvungna att 

lämna sina ”hem” är i många fall i stort behov av att hitta nya platser som kan 

komma att kallas hem och för dessa människor kan eventuellt ett möte med en local 

vara startskottet på just den resan. 

 

Det finns olika typer av möten som kan ske mellan besökare och lokalbefolkning. 

Efter avslutad studie kan konstateras att mötet som sker mellan en local och en 

besökare är ett möte som framför allt är skapat för att kunna dela och utbyta 

information och erfarenheter med varandra. Detta är någonting som alla locals 

många gånger återkopplat till under intervjuerna. Då det tidigare i studien 

presenterades att just denna typ av möte är det som förekommer minst i vardagen 

visar det att för att ett koncept som Meet the locals ska bli framgångsrikt stärks det 

av att denna typ av möten ökar. 
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Lokala och småskaliga utvecklingsprojekt har tidigare visat sig vara fördelaktiga då 

detta kan innebära mindre påfrestningar för alla inblandade. Detta var någonting 

som gick att koppla till svaren från enstaka locals. De var inne på att de inte kände 

sig utsatta eller exponerade i projektet på grund av att det inte var stora summor 

pengar inblandat. Skulle det däremot ha varit detta skulle ett ökat ansvar kopplat 

till rollen att vara en local möjligen påverka om de skulle känna någon press eller 

inte. Idag då projektet fortsatt är småskaligt och de allra flesta locals inte tar betalt 

för sin aktivitet menade de att de inte känner samma press för att uppfylla och 

överträffa besökarens förväntningar. 

 

Resultatet i denna studie visar att en plattform som Meet the locals har förutom 

ekonomiska aspekter för de inblandade, kraftigare inslag av både social och 

ekologisk hållbarhet. De ekonomiska inslagen kan vara viktiga både för delar av de 

som är locals och för besökande. Locals kan möjligtvis bidra till viktiga förändringar 

i samhället. De kan ge en möjlighet till enklare entreprenörskap och 

inkomstförstärkningar, något som om det utvecklas kan bidra till både minskande 

inkomstklyftor och till integration. 

 

För besökande innebär engagemang via Meet the locals med stor sannolikhet 

upplevelser till en förhållandevis låg kostnad. Då dagens generation ofta utpekas 

som den första som kommer att ha sämre köpkraft än tidigare generationer kan 

Meet the locals och liknande projekt, för många vara ett kostnadseffektivt sätt eller 

till och med det enda, att få nya upplevelser i nya miljöer. 

 

Insikten om ekologisk hållbarhet växer sig allt starkare. Bara under senaste året 

syns frågan allt mer i media, inte minst via initiativ av en svensk ung tjej. Detta har 

vi sett påverkat efterfrågan inom turistbranschen, exempelvis genom ökad 

efterfrågan av internationella tågresor och krav på att bokningssystemen för tåg 

över nationsgränserna ska göras ännu mer tillgängliga. Ordet ’flygskam’ är 

etablerat och turismens påverkan på miljön har gjorts än mer synlig. Hur stor 

påverkan detta har på Meet the locals och motsvarande projekt är svårt att bedöma 

men det är svårt att inte tycka att det ligger rätt i tiden. 

 

Meet the locals kan bidra till social hållbarhet. Själva idéen är präglad av att 

kunskap om nya kulturer och levnadssätt ska växa och i en framtid bidra till att 

skapa nya relationer och ökad förståelse för människor emellan. Även här kan 

generationsfrågan underlätta för Meet the locals att växa. 
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Kontakter människor emellan från olika delar av världen känns mer naturligt ju 

längre ner i åldrarna man kommer. Det känns också som att det är mer naturligt 

idag att hjälpa varandra även fast den enklaste vägen kanske är att lösa en uppgift 

eller ett problem helt själv. Efter avslutad studie har också känslan av att den yngre 

generationen tänker mer på att effektivisera sin tid och att vi på så sätt möjliggör 

tid att hjälpa andra. 

 

Utvecklingen inom delningstjänster har i vissa fall gått fort. För några år sedan 

började skjutsdelningstjänsten Uber i vissa kretsar bli ett begrepp i Sverige. I maj 

2019 planeras en börsintroduktion i USA där bolaget värderas till mellan 75–90 

miljarder USD. Det går inte att dra paralleller till Meet the locals, dock är trenden 

tydlig att Meet the locals och liknande initiativ ligger rätt i tiden och kan bli 

betydelsefullt för både besökare och kommande locals. 

 

För att projekt som Meet the locals ska bli framgångsrikt kan människors 

beteendemönster och tankesätt till viss del behöva ändras. Många är rädda för det 

okända och i det nya och teknologiska samhället känns det som mycket av vår tid 

spenderas framför tv-apparater och mobiltelefoner vilket innebär att många sociala 

interaktioner oss emellan faller bort. Om inte denna livsstil ändras blir det svårt för 

dessa typer av projekt att bli framgångsrika. 

 

Idag finns det många olika sätt att kunna välkomna nya människor till platser och 

situationer som är nya för dem. Exempelvis har många universitet 

”Buddyprograms” vilket innebär att studenter på universitetet hälsar 

utlandsstudenter välkomna och hjälper dem att komma i ordning. Detta vet jag med 

hjälp av egna erfarenheter att det är någonting som är väldigt uppskattat bland 

utbytesstudenter. Då Meet the locals också vill bidra till en ökad social hållbarhet 

skulle eventuellt ett samarbete mellan någon organisation som välkomnar 

nyanlända svenskar vara ett alternativ som kan göra att projektet ökar sitt bidrag 

till den sociala hållbarheten. 

 

Meet the locals är ett projekt som kan tyckas ligga helt rätt i tiden och med hjälp av 

rätt hjälpmedel kan växa och bli framgångsrikt. Meet the locals är någonting som 

är tillgängligt för alla – frågan är hur de och liknande projekt ska bli projekt som 

attraherar en större grupp människor då studien bland annat tydliggjort att endast 

vissa grupper av människor tycker att liknande projekt är tilltalande. Hur ska 
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projekten lyckas fånga upp turister som kallas för Dependents, Criticizers och 

Conservatives? 

 

För att Meet the locals ska kunna växa och bli ännu större behövs självklart fler 

locals med aktiviteter som är anpassade efter det besökare vill uppleva och se. Ännu 

en viktig del i att kunna utvecklas och växa möjliggörs med hjälp av rätt 

marknadsföring för att på så sätt nå ut till en större grupp människor. 

 

Förslag till vidare forskning 

I denna studie har endast tankar och idéer från fem utav dagens 25 locals 

presenterats där alla fem locals bott i närhet till Göteborgs stadskärna. Ett förslag 

till vidare forskning skulle därför vara att intervjua locals som bor längre bort från 

stadskärnan då de eventuellt har andra tankar och idéer kring hur Meet the locals 

skulle kunna vara med och bidra till en ökad social och ekonomisk hållbarhet samt 

fenomenet delningsekonomi. 

 

Annan vidare forskning som jag tror skulle vara till stor fördel för ett projekt som 

Meet the locals skulle vara att göra forskningar kring vad det är som turister 

och/eller nyanlända svenskar skulle vilja uppleva hos en local. Att veta mer kring 

vad dessa människor vill uppleva skulle kunna leda till att utbudet hos Meet the 

locals blir mer anpassat efter önskade turistuppleverser och att intresset för dessa 

typer av plattformar ökar. 

 

 

SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur Turistrådet Västsveriges 

nylanserade plattform Meet the locals skulle kunna vara med och bidra till en ökad 

social samt ekonomisk hållbarhet. För att möjliggöra detta genomfördes 

semistrukturerade intervjuer tillsammans med totalt sju stycken personer. Två 

stycken tillsammans med representanter från Turistrådet Västsverige och fem 

stycken tillsammans med locals delaktiga i projektet. 

 

Det ansågs vara relevant att innan projektet ha kunskap kring vilka typer av turister 

det finns och vad som kännetecknar dem, kring vilka olika typer av möten som kan 

ske mellan lokalbefolkning och besökare samt begreppet sense of place som syftar 
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till att förklara att möten kan se olika ut beroende på vem du tillfrågar för att kunna 

reflektera kring vad en plattform som Meet the locals kan bidra till. 

 

Resultatet visar att locals anser att Meet the locals är ett hållbarhetsprojekt men det 

är otydligt på vilket sätt projektet faktiskt bidrar till social samt ekonomisk 

hållbarhet. Det går att konstatera att locals drivs av olika intressen och att mötet 

mellan människor är den främsta orsaken till varför de valde att vara med. 

Hållbarhet är viktigt för samtliga locals men den tar olika stor plats i deras 

vardagliga liv. 

 

Trots att det idag är väldigt små och omätbara kvantiteterna kring hur projektet 

bidrar till social och ekonomisk hållbarhet har Meet the locals stora möjligheter att 

kunna utveckla projektet och sina samarbeten med andra organisationer för att 

göra detta mer tydligt. 

 

Då projektet kan anses ligga rätt i tiden, då människor idag blir allt mer upplysta 

om de olika hållbarhetsaspekterna, kommer Meet the locals i framtiden kunna vara 

ett alternativ som gör att olika typer av turismupplevelser kommer bli möjligt för 

människor med olika förutsättningar. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

• När hörde du för första gången talas om projektet Meet the locals? 

• Hur länge har du varit en local? 

• Vad var anledningen till att du ville bli en local? 

• Kan du berätta om de aktiviteter som du erbjuder besökarna när de träffar 

dig? 

• Varför valde du just de aktiviteterna/den aktiviteten? 

• Hur skulle du beskriva det unika i din aktivitet?  

• Har du någon gång blivit kontaktad av en besökare angående ett möte? 

• Vad har du för förhoppningar med att vara en local? 

• Vilka besökare skulle du vilja komma i kontakt med? (Ex: långväga eller 

lokala turister?) 

- Varför just dem? (Ex på olika grupper: utländska turister, studenter, 

nyanlända, familjer?) 

• Vad uppskattar du hos besökare? 

• Kan du beskriva din ”drömgäst/drömbesökare”? 

• Har du någonsin använt dig av en delningsekonomisk tjänst? Ex: Airbnb, 

Uber, Couchsurfing etc.? 

- Om ja: Vad var anledningen till att du gjorde det? Kommer du fortsätta 

använda dig av sådana tjänster? 

- Om nej: Varför inte? Tror du att du kommer använda dig av det någon gång? 

• Känner du dig delaktig i delningsekonomin genom att vara en local? 

- Om ja: På vilket sätt? Om nej: Varför inte? Vad skulle kunna få dig att känna 

dig mer delaktig? 

• Kan ett besök hos dig bidra till en minskad resursanvändning? (ex minskad 

energianvändning? 

- Om ja: På vilket sätt? 

• Kan ett besök hos dig bidra till en hållbar tillväxt? (ex ekonomisk tillväxt som 

inte skadar våra naturresurser? 

- Om ja: På vilket sätt? 

• Kan ett besök hos dig bidra till att skapa en gemenskap mellan människor? 

- Om ja: På vilket sätt? 


