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Sammandrag: 

Delningsekonomi innebär effektiv användning av resurser genom delning 
privatpersoner emellan. Detta är inget nytt fenomen utan har funnits på marknaden – 
även den finansiella – sedan urminnes tider. Den moderna delningsekonomin är en 
utvecklad, teknologibaserad, version. 

På den finansiella marknaden utgörs delningsekonomi i nuläget främst av 
gräsrotsfinansiering, men även andra aktiviteter förekommer. Studiens syfte är att 
undersöka hur delningsekonomi påverkar den finansiella marknaden i Finland samt 
hur framtidsutsikterna ser ut.  

I studien intervjuas delningsekonomiska och traditionella företag på den finansiella 
marknaden i Finland. Resultatet av intervjuerna tyder på att delningsekonomisk 
aktivitet förväntas öka på den finansiella marknaden i Finland, vilket även stämmer 
överens med mycket av den tidigare forskningen. Delningsekonomi förutspås dock inte 
utgöra något hot mot traditionella finansinstitutioners verksamhet, utan fungerar som 
ett komplement som driver utvecklingen på marknaden framåt. 

Framtiden är oviss och det är omöjligt att med säkerhet säga hur delningsekonomin 
kommer att utvecklas i framtiden. För att delningsekonomi ska fortsätta etableras är 
det dock viktigt att fenomenet fortsätter utvecklas och utmana traditionell aktivitet på 
marknaden. 
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1 INLEDNING 

Människor har sedan urminnes tider delat på tillgångar. Innan dagens 
konsumtionssamhälle blev ett faktum var det till exempel ingen självklarhet att det i 
varje hushåll skulle finnas en komplett uppsättning verktyg. Istället lånade man av 
varandra och delade med sig av sina verktyg och andra förnödenheter med sina vänner, 
grannar och andra bekanta.  

Med hjälp av modern teknologi håller samhället på att gå tillbaka mot ett 
delningssamhälle. Fenomenet kallas delningsekonomi. År 2015 var delningsekonomi ett 
av de nya orden i Språkrådets nyordlista och beskrivs kortfattat som ett system som 
främjar delning och utnyttjande av resurser på ett mer effektivt sätt (Institutet för språk 
och folkminnen 2015). I ett hushåll används en borrmaskin aktivt i snitt endast tio 
minuter under hela sin livstid (Botsman & Rogers 2010a), vilket inte är särskilt effektivt. 

Delningsekonomins utbredning under de senaste åren syns på ett flertal olika 
marknader. Ett av de mest omtalade företagen med en företagsidé baserad på 
delningsekonomi är Airbnb, som erbjuder en plattform där privatpersoner kan hitta 
boende och semestra i andra privatpersoners hem istället för hotellrum (Airbnb u.å.). 
Statistik tyder på att allt fler människor övernattar i främlingars hem på semestern och 
utnyttjar andra delningsekonomiska tjänster i allt större utsträckning (Vaughan & 
Daverio 2016).  

Delningsekonomi handlar inte bara om att dela borrmaskiner med sina grannar eller att 
semestra i privatpersoners bostäder. Fenomenet finns även till exempel på den 
finansiella marknaden i ett flertal olika former. På denna marknad syns 
delningsekonomi tydligast i form av gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån 
(Vaughan & Daverio 2016), men även andra typer av plattformar förekommer (Botsman 
2016). I Finland är den finansiella marknaden den marknad där delningsekonomi har 
fått störst spridning sett till värdet på transaktionerna (Arbets- och näringsministeriet 
2017a).  

Inte heller på den finansiella marknaden är delningsekonomi någonting nytt. Liknande 
aktiviteter fanns på marknaden redan innan banker och andra finansiella institutioner 
etablerades. I slutet av 1800-talet byggdes till exempel den amerikanska 
Frihetsgudinnan med hjälp av gräsrotsfinansiering. (Dresner 2014) Den moderna 
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versionen av delningsekonomi är en utvecklad, teknologibaserad, version av tidigare 
delningsekonomiska aktiviteter som funnits på marknaden sedan urminnes tider.  

Transaktionsvärden för delningsekonomiska transaktioner på den finansiella 
marknaden i Finland har ständigt ökat de senaste åren (Finansministeriet 2016a) och 
ökningen förutspås fortsätta de kommande åren (Arbets- och näringsministeriet 2017a). 
Finansministeriet (2016b) beskriver gräsrotsfinansiering som ”en ny finansieringsform 
som kompletterar de traditionella kanalerna och ibland även ersätter dem”. Detta 
antyder att en modern form av delningsekonomi på den finansiella marknaden är här för 
att stanna.  

1.1 Problemdiskussion 

Delningsekonomi i sin moderna form är ett relativt nytt fenomen och det är därför svårt 
att förutspå hur fenomenet kommer att utvecklas i framtiden. För tillfället har 
delningsekonomiska aktiviteter utvecklats mest på den finansiella marknaden i Finland 
(Arbets- och näringsministeriet 2017a), vilket inte helt motsvarar situationen i övriga 
Europa och världen där logi och boende samt transport är de marknader där 
delningsekonomi är mest etablerad (Vaughan & Daverio 2016).  

Delningsekonomi kommer med all sannolikhet att utvecklas i någon riktning. Framtiden 
är dock oviss, och det är omöjligt att med fullständig säkerhet förutspå ifall denna 
utveckling innebär att delningsekonomin vinner eller förlorar marknadsandelar. Det 
återstår att se ifall delningsekonomi fortsätter öka på den finansiella marknaden 
(Finansministeriet 2016a) även i framtiden och hur marknaden påverkas av 
delningsekonomin. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur delningsekonomi påverkar den finansiella 
marknaden i Finland, samt undersöka hur framtidsutsikterna för delningsekonomi ser 
ut på den finländska marknaden. 

1.3 Omfattning 

Studien omfattar delningsekonomisk verksamhet på den finansiella marknaden i 
Finland eftersom det är den marknad där fenomenet är mest etablerat. För att ge 
tillräckligt omfattande bakgrundsinformation beskrivs även delningsekonomisk 
verksamhet utanför den finländska marknaden. Datainsamlingen och undersökningen 
begränsas till den finansiella marknaden i Finland. På den finansiella marknaden finns 
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olika typer av delningsekonomiska aktiviteter och i denna studie ligger fokus på 
gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån. Olika typer av delningsekonomiska 
aktiviteter på den finansiella marknaden beskrivs mer ingående i kapitel två.  

På svenska är termen delningsekonomi den mest etablerade, men begrepp som 
kollaborativ ekonomi och samarbetsekonomi används också i mindre utsträckning. I 
denna studie används uteslutande begreppet delningsekonomi. 

Studien är av kvalitativ karaktär eftersom den handlar om ett relativt nytt fenomen och 
omfattande kvantitativt datamaterial saknas. En kvalitativ studie kan dessutom beskriva 
delningsekonomi som fenomen mer på djupet (Saunders, Lewis & Thornhill 2009, s. 
482) och reflektera över hur den finansiella marknaden kan påverkas i framtiden. För 
att samla in data till den empiriska delen av studien intervjuas fem företag: Fundu, 
Lainaaja, Mesenaatti.me, Nordea och Ålandsbanken. Samtliga intervjuer har gjorts 
under tidsperioden januari – mars 2018.  

1.4 Disposition 

Efter det inledande kapitlet presenteras fenomenet delningsekonomi i allmänhet och 
grundläggande delningsekonomisk verksamhet med fokus på den finansiella marknaden 
i kapitel två. I kapitlet diskuteras även bakgrundsfaktorer till uppkomsten av 
delningsekonomi samt nackdelar som fenomenet kan medföra. I kapitel tre presenteras 
aktörerna på den delningsekonomiska marknaden och kapitlet tangerar även 
investeringspsykologi i relation till delningsekonomi på den finansiella marknaden. 
Kapitel fyra behandlar skillnader mellan traditionell och delningsekonomisk 
företagsverksamhet och i kapitel fem presenteras framtidsutsikter för delningsekonomi.  

I studien används intervjuer som datainsamlingsmetod och detaljer kring metod, 
datainsamlingsprocess och intervjuobjekt presenteras i kapitel sex. Resultatet av 
intervjuerna presenteras därefter i kapitel sju. Studien avslutas med en sammanfattande 
diskussion och förslag på fortsatt forskning i kapitel åtta. 
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2 DELNINGSEKONOMI 

Delningsekonomi innebär ett ekonomiskt system där användningen av resurser 
effektiviseras genom att individer delar på underutnyttjade resurser på diverse digitala 
plattformar (Botsman 2015a; Institutet för språk och folkminnen 2015). Detta innebär i 
praktiken att istället för privat ägande får privatpersoner tillfälliga användarrättigheter 
till en produkt eller tjänst av andra privatpersoner eller företag. Detta kan ske avgiftsfritt 
eller mot avgift. (Meelen & Frenken 2015) Principen är i grund och botten densamma 
som när grannar och bekanta delade verktyg med varandra i den historiska versionen av 
delningsekonomi.  

Skillnaden mellan det historiska delningssamhället och dagens utveckling av ett modernt 
delningssamhälle ligger i teknologin. Tack vare modern teknologi och internet tas 
delningssamhället till en ny nivå och tillåter människor att dela resurser i en större 
utsträckning än tidigare. (Botsman 2017) Därför är den teknologiska och digitala 
aspekten en essentiell del av definitionen av delningsekonomi. I den moderna versionen 
av delningsekonomi sker delandet av underutnyttjade resurser på diverse digitala 
plattformar (Arbets- och näringsministeriet 2017a). 

Det finns ett flertal olika begrepp och terminologi relaterade till fenomenet, främst 
används begreppen kollaborativ ekonomi och delningsekonomi. Båda begreppen 
används för att beskriva ekonomiska system där underutnyttjade resurser används 
effektivt. Kollaborativ ekonomi baseras på ett decentraliserat nätverk där resurser delas 
utan att traditionella mellanhänder involveras i processen. Till exempel Etsy, 
Kickstarter, LendingClub och Taskrabbit har en motsvarande affärsmodell.  Kickstarter 
(gräsrotsfinansiering) och LendingClub (person-till-person-lån) är båda verksamma 
inom den finansiella sektorn. Delningsekonomi innebär att privatpersoner sinsemellan 
delar på underutnyttjade resurser avgiftsfritt eller mot avgift. Airbnb, Blablacar, 
Relayrides och Skillshare är enligt denna definition exempel på delningsekonomiska 
företag. (Botsman 2015a) 

Ofta går begreppen delningsekonomi och kollaborativ ekonomi dock hand i hand 
(Botsman 2015a). Speciellt inom svenskspråkig forskning används begreppen 
delningsekonomi och kollaborativ ekonomi synonymt (Institutet för språk och 
folkminnen 2015; Lydén 2016). I denna studie används uteslutande begreppet 
delningsekonomi. En del kritiker av termen delningsekonomi menar att termen är 
felaktig eftersom namnet antyder att resurserna delas. De flesta företag som har en 
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affärsmodell baserad på delningsekonomi har dock ett kommersiellt syfte med sin 
verksamhet. I de flesta fall hyrs resurser ut mot betalning istället för att lånas eller 
avgiftsfritt delas mellan individer. (Botsman 2017; Hern 2015)   

Alla företagsidéer där transaktioner sker genom en digital plattform bör nödvändigtvis 
inte klassificeras som strikt delningsekonomiska. Plattformar som baserat på 
privatpersoners efterfrågan på en specifik resurs eller tjänst ordnar direkt leverans går 
under benämningen on-demand tjänster (Botsman 2015a). Hit hör till exempel 
transportföretaget Uber eftersom affärsidén inte är strikt baserad på delande, utan 
istället direkt leverans av en efterfrågad resurs, vilket således faller inom definitionen för 
on-demand tjänster (Botsman 2015a; Meelen & Frenken 2015).  

Delningsekonomi behöver dock inte alltid nödvändigtvis innebära digitala plattformar 
och internetanvändande. Det finns även en uppsjö av aktiviteter inom delningsekonomin 
som inte baseras på internetanvändande. Till exempel offentliga platser för delande 
(bibliotek, gemensamma tvättstugor), delande av specifika tillgångar (verktyg, 
fritidsutrustning) eller byte av resurser (leksaks- och klädbytardagar) kan ske helt utan 
teknologiska lösningar. Denna typ av delningsekonomisk verksamhet kan klassificeras 
som en äldre och mer etablerad version av delningsekonomi jämfört med den moderna 
teknologibaserade versionen. (Bradley 2015, s.19)   

2.1 Delningsekonomiska transaktioner 

En delningsekonomisk transaktion sker som ett samarbete mellan tre aktörer – 
konsument, leverantör och digital plattform. En konsument är en person som söker 
tillgång till resurser och en leverantör är en person som tillhandahåller underutnyttjade 
resurser. Leverantörerna kan även vara ett företag. Inom gräsrotsfinansiering är det även 
vanligt att konsumenterna är startup-företag som söker finansiering för sin verksamhet. 
Den tredje parten i transaktionen är en digital plattform på vilken konsumenten och 
leverantören möts. (Konkurrensverket 2017) Det är med andra ord inte de digitala 
plattformarna som tillhandahåller några resurser, utan syftet med plattformarna är att 
möjliggöra mötet mellan konsumenter som är i behov av resurser och leverantörer som 
tillhandahåller outnyttjade resurser (Business Model Toolbox u.å.). 
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Källa: Business Model Toolbox u.å. 

Figur 1 En delningsekonomisk transaktion  

Figur 1 illustrerar de tre olika aktörernas uppgifter i en delningsekonomisk transaktion. 
Konsumenter efterfrågar resurser och leverantörer bjuder ut resurser på den digitala 
plattformen. Plattformen fungerar som en länk mellan konsumenter och leverantörer 
och ger dessa tillträde till den delningsekonomiska marknaden. När konsumenter som 
efterfrågar en viss resurs hittar leverantörer som bjuder ut samma resurs sker en 
transaktion genom att konsumenterna betalar en avgift som via plattformen distribueras 
till leverantörerna, varefter konsumenterna får tillgång till resursen och delandet av 
resurser äger rum. Ofta tar plattformen en serviceavgift, men en del transaktioner är 
avgiftsfria. Efter att transaktionen är slutförd ges ofta såväl konsumenter som 
leverantören möjlighet att ge recensioner som sedan andra konsumenter och 
leverantörer på plattformen kan ta del av. (Business Model Toolbox u.å.) 

Resurserna som delas kan vara såväl materiella som immateriella, samt såväl lokala som 
globala. På den delningsekonomiska marknaden delas ett stort urval av materiella 
resurser. Det finns plattformar som är specifikt inriktade på delning av en viss typ av 
tillgång såsom bilar, logi och lokaler samt landområden, men även plattformar som 
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möjliggör delning av diverse olika materiella tillgångar som till exempel klädesplagg, 
konst och verktyg på en och samma plattform.  Exempel på immateriella resurser som 
delas är kapital, tid och kunskap samt information till exempel genom olika plattformar 
där användare delar med sig av recensioner och tips. (Felländer, Ingram & Teigland 
2015)  

2.2 Typer av delningsekonomisk verksamhet  

Delningsekonomi som begrepp innefattar olika typer av aktiviteter. Enligt Botsman och 
Rogers (2010b, s. 71) finns det i huvudsak tre huvudtyper av delningsekonomiska 
aktiviteter. Den första typen är produktservicesystem som enligt tanken om minskat 
privat ägande syftar till att erbjuda tillgång och användarrättigheter till produkter utan 
att kräva privat ägande. Detta kan exempelvis ske genom att ett företag som äger 
tillgångar erbjuder sina kunder rätten att tillfälligt använda tillgångarna mot betalning 
(exempelvis delning av bilar, streamingtjänster och tvättomater) eller att privatpersoner 
som har underutnyttjade tillgångar delar eller hyr ut tillgångarna till andra 
privatpersoner. Produktservicesystem kan även innefatta diverse underhålls- och 
reparationstjänster som syftar till att förlänga tillgångarnas livslängd.  

En andra typ av delningsekonomiska aktiviteter är försäljning eller byten av begagnade 
tillgångar på andrahandsmarknaden. Privatpersoner kan hitta nya ägare till sina 
outnyttjade tillgångar genom olika digitala tjänster och plattformar såsom exempelvis 
eBay eller olika lokala köp- och säljsidor. På andrahandsmarknaden är det även möjligt 
att byta sina outnyttjade tillgångar till liknande tillgångar eller tillgångar av motsvarande 
värde genom olika plattformar. Det finns ett flertal digitala tjänster där användare kan 
byta till exempel kläder, leksaker eller liknande med varandra.  

Slutligen behöver delningsekonomisk verksamhet inte nödvändigtvis innebära delning 
av materiella tillgångar. Den tredje typen av delningsekonomisk verksamhet är diverse 
samarbetslivsstilar där konsumenter delar olika immateriella tillgångar som till 
exempel tillgång till lokaler och utrymmen, kapital eller färdigheter. Till exempel Airbnb 
och Coachsurfing ger privatpersoner möjlighet att hitta billigt eller gratis boende vid 
resor. Det finns även ett antal andra plattformar med hjälp av vilka privatpersoner kan 
dela kontorsutrymmen eller kolonilotter, låna pengar av varandra eller hitta någon som 
kan utföra enkla arbetsuppgifter. I jämförelse med de övriga två typerna av verksamhet 
innebär samarbetslivsstilar ofta en högre grad av direkt mänsklig kontakt. (Botsman & 
Rogers 2010b, s.71) 



 

 

8 

Delningsekonomisk verksamhet kan även indelas på andra sätt. Till exempel delar Schor 
(2016) in verksamheten i fyra olika kategorier. Schor använder en liknande 
kategorisering som Botsman och Rogers (2010b, s. 71), och betonar därmed ökad 
användning av outnyttjade tillgångar genom både delning via digitala plattformar och 
försäljning på andrahandsmarknaden, men istället för Botsman och Rogers tredje 
begrepp samarbetslivsstil spjälkar Schor upp de resterande två aktiviteterna i utbyte av 
tjänster samt delning av produktionstillgångar. Med utbyte av tjänster menas till 
exempel att privatpersoner anlitar andra privatpersoner att utföra enkla uppgifter och 
ärenden, medan delning av produktionstillgångar exempelvis innebär delning av kontor, 
kunskap eller andra verktyg som används för produktion.  

2.2.1 Finansiella marknaden 

Enligt ovannämnda klassificering av Botsman och Rogers (2010b, s. 71) faller 
delningsekonomisk verksamhet på den finansiella marknaden inom kategorin 
samarbetslivsstilar eftersom resursen som delas på den finansiella marknaden är kapital, 
det vill säga en immateriell tillgång.  Person-till-person-lån och gräsrotsfinansiering är 
de mest etablerade formerna av delningsekonomi på den finansiella marknaden 
(Vaughan & Daverio 2016). Det finns dock även plattformar för till exempel betalningar, 
trading, valutaväxling, försäkring, digitala valutor samt fakturaköp och -belåning. 
(Botsman 2016) I denna studie behandlas gräsrotsfinansiering och person-till-person-
lån mer i detalj. 

Gräsrotsfinansiering är en metod för privatpersoner att få finansiering utan att 
involvera banker i processen. Några karaktärsdrag för gräsrotsfinansiering är att 
privatpersoner söker finansiering för ett specifikt projekt eller företagsidé och att 
finansieringen samlas in i form av ett flertal mindre belopp från enskilda privatpersoner 
via en digital plattform. (Europeiska Kommissionen 2015) Gräsrotsfinansiering kan 
antingen ske i form av gräsrotssponsorering vilket innebär att ingen finansiell avkastning 
ges, eller i form av gräsrotsfinansiering som ger finansiell avkastning. 
(Finansinspektionen 2016) Exempelvis Go Fund Me, Kickstarter och Start Some Good 
samt finländska Invesdor och Mesenaatti.me erbjuder plattformar för 
gräsrotsfinansiering (Lahti 2015). 
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Källa: Invesdor u.å. 

Figur 2  Olika typer av gräsrotsfinansiering  

I figur 2 illustreras kategoriseringen av olika typer av gräsrotsfinansiering beroende på 
om finansiell avkastning erhålls eller inte. De former av gräsrotsfinansiering där ingen 
finansiell avkastning erhålls benämns gräsrotssponsorering och kan vidare indelas i 
donationsbaserade och belöningsbaserade versioner. Vid belöningsbaserad 
gräsrotsfinansiering får finansiärerna i efterhand ta del av projekten som finansierats, 
till exempel upplevelser och produkter som skapats med hjälp av finansiärernas bidrag 
(Finansinspektionen 2016). Ibland jämförs belöningsbaserad gräsrotsfinansiering med 
förhandsbeställning av produkter (Invesdor u.å.). Donationsbaserad 
gräsrotsfinansiering innebär att finansieringen går till välgörande ändamål och 
finansiärerna inte får någon ersättning för sitt bidrag (Invesdor u.å.).  

På liknande sätt delas gräsrotsfinansiering, det vill säga den typ som genererar finansiell 
inkomst åt investerarna, in i andelsbaserad och skuldbaserad gräsrotsfinansiering. 
Andelsbaserad gräsrotsfinansiering innebär att finansiärerna investerar i företag som 
söker finansiering på plattformarna och får andelar i företagen i utbyte (Invesdor u.å.). 
Skuldbaserad gräsrotsfinansiering innebär att finansiärerna lånar ut kapital genom att 
investera i lån eller skuldebrev som de företag som söker finansiering gett ut. Beroende 
på vilken typ av plattform för skuldbaserad gräsrotsfinansiering som används kan 
finansiärerna antingen erhålla räntebetalningar eller inte utöver återbetalningen av 
lånen. (Finansinspektionen 2016)  

Person-till-person-lån innebär som namnet antyder att privatpersoner lånar pengar av 
varandra utan att mellanhänder i form av finansiella institutioner involveras i 
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lånprocessen. Person-till-person-lån kategoriseras som skuldbaserad 
gräsrotsfinansiering där finansiärerna utöver återbetalning av lånen även erhåller 
räntebetalningar. (Bradford 2012; Finansinspektionen 2016) Några internationella 
exempel på plattformar som erbjuder person-till-person-lån med ränta är LendingClub 
och Prosper (Bradford 2012), samt Fixura och Lainaaja som är etablerade på den 
finländska marknaden (Lahti 2015). 

I en del källor (Bradford 2012; Europeiska Kommissionen 2015; Fleming & Sorenson 
2016) kategoriseras person-till-person-lån strikt som en typ av gräsrotsfinansiering 
medan en del andra källor (Invesdor u.å.; Marston u.å.) framhäver att 
gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån är två separata modeller för finansiering 
på den delningsekonomiska marknaden. I denna studie används den kategorisering med 
fyra huvudkategorier av gräsrotsfinansiering där person-till-person-lån kategoriseras 
som en typ av skuldbaserad gräsrotsfinansiering enligt presentationen ovan. 

Det finns även andra typer av gräsrotsfinansiering utöver dessa fyra huvudkategorier, till 
exempel olika hybridversioner där drag från olika typer av gräsrotsfinansiering 
kombineras (Europeiska Kommissionen 2015).  

Processen att söka finansiering på en plattform för gräsrotsfinansiering kan även 
benämnas kampanj. I den förberedande fasen förbereds diverse nödvändiga material 
(till exempel marknadsföringsmaterial och finansieringsmål) innan själva kampanjen 
börjar. Kampanjen börjar ofta med dold fas där projektet som söker finansiering 
presenteras för en utvald publik innan kampanjen blir publik och öppen för allmänheten 
på plattformen. Syftet med den dolda fasen är att öka chanserna för ett projekt att erhålla 
finansiering eftersom projekt som redan har erhållit en del finansiering tenderar att 
locka fler övriga investerare på plattformen. Under den offentliga fasen av kampanjen 
marknadsförs projekten även utanför plattformen i syfte att locka investerare och 
finansiering. Efter att kampanjen avslutats kontrolleras investeringsbeloppet. (Invesdor 
u.å.) En del plattformar följer principen ”allt eller inget” vilket innebär att ifall projektet 
inte uppnår det på förhand specificerade målbeloppet erhåller projektet ingen 
finansiering alls och pengarna returneras till investerarna, medan det på andra 
plattformar är möjligt för projekten att få det insamlade investeringsbeloppet trots att 
målbeloppet inte uppnåtts (Europeiska Kommissionen 2015).  
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2.3 Bakgrundsfaktorer  

I ett konsumtionssamhälle främjas konsumtion och privat ägande. I takt med att 
levnadsstandarden och ekonomin utvecklades blev det på 1900-talet möjligt för 
människor i stora delar av världen att öka sin konsumtion. I början av 2000-talet 
konsumerade finländare elva gånger mer än i början av 1900-talet (Statistikcentralen 
2007).  

Den senaste tiden har en annan typ av konsumtion etablerats på marknader i form av 
delat ägande och delningsekonomi. Det tidigare konsumtionssamhället som fokuserade 
på ägande och konsumtion har på många håll gett vika för det delningsekonomiska 
tankesättet om minskat privat ägande och effektivt utnyttjade resurser. Varken Amazon 
eller Airbnb; de ledande företagen inom detaljhandel, samt logi och hotell äger några 
fysiska tillgångar. (World Economic Forum 2015) Istället sköter dessa företag sin 
verksamhet via digitala plattformar.  

Det finns ett flertal faktorer som kan förklara utvecklingen mot ett delningsekonomiskt 
konsumtionssamhälle. Dessa faktorer indelas i teknologiska, sociala eller ekonomiska 
faktorer, och de faktorer som har mest inverkan på den finansiella marknaden 
presenteras nedan.   

2.3.1 Teknologiska faktorer 

Inledningsvis lockas del konsumenter av delningsekonomins nyhetselement i och med 
de möjligheter som digitalisering och moderna företagsidéer medför (Schor 2016). 
Teknologins utveckling är en av grundpelarna till delningsekonomins framfart eftersom 
plattformarna som används inom delningsekonomin baserar sig på moderna 
teknologiska lösningar. Därmed är även ökad användning av internet, smarttelefoner 
och sociala nätverk bidragande faktorer. (Felländer et al. 2015) Enligt Botsman (2017) 
är delningsekonomi inget nytt fenomen, men modern teknologi möjliggör delande av 
tillgångar på ett sätt och i en utsträckning som tidigare inte var möjlig. De digitala 
plattformarna möjliggör transaktioner mellan konsumenter och leverantörer världen 
över, och med hjälp av plattformarna ökar antalet delningsekonomiska transaktioner.  

Botsman (2015b) hävdar också att teknologi kan underlätta och påskynda processer 
jämfört med traditionell konsumtion genom att möjliggöra nya sätt att etablera direkt 
kontakt och slopa överflödiga och icke-värdetillförande steg och mellanhänder i 
konsumtionsprocessen. Detta resulterar i lättanvända processer och transparenta 
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transaktioner (till exempel med avseende på avgifter). I takt med att fysiska tillgångar i 
allt högre grad blir digitaliserade och uppkopplade på sakernas internet ökar 
tillgängligheten och transparensen ytterligare (DHL 2017).  

Speciellt inom den finansiella branschen har implementeringen av teknologi ökat de 
senaste åren.  Begreppet finansiell teknologi eller fintech används för att beskriva denna 
digitalisering och teknologiimplementering som konkret syns till exempel i form av 
mobila betalningar, digitala plattformar och gräsrotsfinansiering. (Dapp, Slomka & 
Hoffman 2014) Fintechföretag kan enligt Ng och Kwok (2017) delas in i fyra olika 
kategorier enligt affärsmodell och erbjudna tjänster. Den första kategorin är företag som 
erbjuder effektiva betalningsprocesser, till exempel mobila betalningar och digitala 
valutor. I den andra kategorin finns företag som implementerar artificiell intelligens och 
robotik för att effektivisera investeringsmetoder och kapitalhantering. Kategori tre och 
fyra är just person-till-person-lån respektive gräsrotsfinansiering.  

2.3.2 Ekonomiska faktorer 

Enligt grundtanken om effektivt användande av resurser främjas delning och allokering 
av resurser. På plattformarna kan personer med underutnyttjade resurser (leverantörer) 
och personer i behov av resurser (konsumenter) mötas och genomföra en transaktion 
som innebär att resursen effektivt utnyttjas hos konsumenten som är i behov av den 
istället för att vara en under- eller outnyttjad resurs hos leverantören. För konsumenter 
är transaktioner på den delningsekonomiska marknaden i allmänhet ofta förmånligare 
än motsvarande traditionella alternativ. (Botsman 2015b) 

En del av de faktorer som fungerar som drivkrafter för delningsekonomi är ekonomiska. 
Intresset för delningsekonomi tilltog efter finanskrisen 2008 som ledde till recession och 
ökad arbetslöshet i och med att delningsekonomi erbjuder en möjlighet till effektivt 
utnyttjande av resurser (DHL 2017). Delningsekonomi medför enligt Owyang, Tran och 
Silva (2013) i allmänhet även ökad flexibilitet och möjligheter till alternativa jobb och 
inkomstkällor. Finansministeriet (2016b) betonar även finanskrisens inverkan eftersom 
denna har lett till att det är svårare och dyrare för nystartade företag att erhålla 
finansiering från traditionella institutioner såsom banker, och då kan till exempel 
gräsrotsfinansiering vara en alternativ finansieringskälla. 

Som en följd av teknologins utveckling har inträdesbarriärer på marknaden sänkts. Tack 
vare till exempel diverse lättillgängliga open source och molntjänster blir processen att 
upprätta en ny digital plattform eller applikation enklare, snabbare och förmånligare 
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(Felländer et al. 2015). Schor (2016) menar att detta således även bidrar till att 
delningsekonomiska företag ofta kan erbjuda förmånligare tjänster än motsvarande 
traditionella företag. 

Delningsekonomiska konsumenter på den finansiella marknaden går ofta även under 
benämningen entreprenörer, eftersom många av projekten på plattformarna för 
gräsrotsfinansiering är nystartade företag i behov av finansiering. Enligt Valaciene och 
Jegelviciute (2013) kan delningsekonomi i form av gräsrotsfinansiering erbjuda en del 
fördelar för nystartade företag. Till exempel ökar gräsrotsfinansiering i allmänhet ofta 
företagens möjligheter till finansiering jämfört med finansiering från affärsänglar, 
riskkapitalinvesterare eller banker. Vanligtvis kan entreprenörer också behålla en större 
grad av inflytande över företagen och verksamheten vid gräsrotsfinansiering jämfört 
med när finansiering erhålls från affärsänglar eller riskkapitalinvesterare.  

Gräsrotsfinansiering kan också fungera som ett marknadsföringsverktyg och ett sätt för 
företag att kontrollera ifall deras produkter eller tjänster väcker intresse på marknaden 
(Valaciene & Jegelviciute 2013). Ofta är det även möjligt för företaget att genom 
plattformen få råd och hjälp från finansiärerna och skapa en kundkrets i ett tidigt skede. 
Efter att företaget utvecklats vidare och är i behov av ytterligare finansiering från andra 
källor såsom affärsänglar, riskkapitalinvesterare eller banker kan det faktum att 
företaget redan erhållit gräsrotsfinansiering inverka positivt på senare 
finansieringsbeslut. (Europeiska Kommissionen 2015) 

Agrawal, Catalini och Goldfarb (2014) hävdar att välfärd kan skapas när innovativa nya 
företagsidéer får finansiering för sin verksamhet och andra företag och personer kan dra 
nytta av deras innovativa idéer senare. En del idéer är patenterade, men andra är fritt 
tillgängliga för allmänheten och på sikt kan öka produktivitet och framtida innovation. 
Enligt Mollick och Kuppuswamy (2014) kan framgångsrika gräsrotsfinansierade företag 
på sikt även skapa nya arbetsplatser. 

Dessutom kan delningsekonomi resultera i en större variation i utbudet av produkter och 
tjänster på marknaden eftersom företag för att behålla sin konkurrenskraftighet i 
allmänhet behöver utveckla sina produkter och tjänster enligt andra aktörer och 
fenomen på marknaden för att fortsätta vara ett attraktivt alternativ och locka kunder. 
(Cleverism 2015) På detta sätt ökar även tillgången till skräddarsydda tjänster som bättre 
motsvarar konsumenternas önskningar och krav (World Economic Forum 2015).  
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Leverantörerna på den finansiella delningsekonomiska marknaden kan ofta även 
benämnas investerare eller finansiärer. För investerare innebär delningsekonomi och 
olika typer av gräsrotsfinansiering ett nytt alternativ till investering. Transparens, enkla 
processer och lägre avgifter för investering gör även gräsrotsinvestering till ett attraktivt 
alternativ för ovana investerare. (Fleming & Sorenson 2016) 

2.3.3 Sociala faktorer 

Genom att använda digitala plattformar och delta i delningsekonomiska aktiviteter kan 
en social gemenskap skapas. En del plattformar framhäver möjligheten att hitta en 
gemenskap av likasinnade personer med liknande intressen eller möjligheten att lära 
känna nya bekantskaper, vilket lockar en del aktörer till delningsekonomiska aktiviteter 
(Schor 2016). Ordanini, Miceli, Pizzetti och Parasuraman (2011) undersöker motiven 
bland investerare på plattformar för gräsrotsfinansiering och finner att social gemenskap 
är en motiverande faktor, speciellt för gräsrotssponsorering. Enligt undersökningen 
finansierar många investerare på plattformarna projekt som de personligen (till exempel 
intressemässigt) identifierar sig med, och vill på så sätt vara delaktiga genom att 
möjliggöra och stödja projekt som behöver hjälp.  

En del personer upplever även minskad eller förlorad tillit till traditionella institutioner 
på grund av bristande transparens gällande verksamhet, kostnader och användarvillkor 
(Botsman 2015b). Till exempel visar en studie av Vested (2017) att endast ungefär en 
femtedel av personer i åldern 20 – 35 i USA litar på banker. Genom att öka 
privatpersoners inflytande och möjligheter att själva skapa gemenskaper på de digitala 
plattformarna förändrar delningsekonomin privatpersoners tillit; från att tidigare i 
huvudsak varit riktad till institutioner riktas tilliten nu i allt större grad till andra 
privatpersoner på plattformen. (Botsman 2015b)  

För att konsumenter ska ha en tillräckligt hög grad av tillit för att lita på och utnyttja 
delningsekonomiska tjänster bör tre olika nivåer av tillit uppfyllas. För det första måste 
tillit till grundidén bakom den delningsekonomiska affärsmodellen finnas, för det andra 
tillit till den specifika digitala plattformen som används och för det tredje tillit till övriga 
konsumenter och leverantörer på plattformen (Botsman 2017). Användare av olika 
delningsekonomiska plattformar registrerar sig vanligtvis med ett personligt 
användarkonto vilket ökar trovärdigheten och tilliten på plattformarna. Plattformarna 
har vanligtvis även en funktion som tillåter användare att recensera tjänsterna i 
efterhand. (DHL 2017) Grundsyftet med de digitala plattformarnas 
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recensionsfunktioner är enligt Botsman (2017) att öka tilliten på alla tre nivåer, och de 
omedelbara recensionerna bidrar även till att öka transparensen för tjänsterna som 
erbjuds på plattformarna och reducerar risken för att konsumenternas tillit missbrukas 
på plattformarna.   

En ökande världsbefolkning kan i viss mån anses gynna delningsekonomi i och med att 
en del individer inser vikten av effektivt resursanvändande vid ökande 
befolkningsmängd. Delningsekonomi utvecklas främst i stadsområden där antalet 
invånare per kvadratkilometer är större, eftersom fler invånare innebär fler möjliga 
aktörer och därmed även transaktioner på den delningsekonomiska marknaden. De 
flesta aktörer på den delningsekonomiska marknaden är bosatta i städer (Europeiska 
Kommissionen 2016). En ökande befolkningsmängd kan på så sätt även gynna 
delningsekonomi med avseende på antalet möjliga aktörer på delningsekonomiska 
marknaden (Owyang et al. 2013). 

2.4 Nackdelar  

De teknologiska, ekonomiska och sociala bakgrundsfaktorer som diskuterades i kapitlet 
innan kan även ses som positiva aspekter med delningsekonomi. Det finns dock även 
negativa aspekter relaterade till delningsekonomi, och dessa presenteras nedan. 

Delningsekonomi och gräsrotsfinansiering är ett nytt fenomen, vilket i sig medför 
osäkerhet. Till exempel kan heltäckande lagstiftning kring dessa aktiviteter saknas eller 
vara under utveckling, vilket innebär ett osäkerhetsmoment för aktörerna på den 
delningsekonomiska marknaden. (Arbets- och näringsministeriet 2017b) Ett ytterligare 
osäkerhetsmoment är relaterat till plattformarna och konkurrensen bland dessa. 
Belleflamme och Lambert (2014) hävdar att det finns en risk för att mindre plattformar 
elimineras från marknaden till förmån för större plattformar på grund av exempelvis 
skalfördelar.  

Det faktum att många av projekten och företagen som finansieras på plattformarna för 
gräsrotsfinansiering är i ett tidigt skede i sin livscykel medför även en risk för investerare 
på plattformarna (Agrawal et al. 2014). Fleming och Sorensen (2016) poängterar att 
investerare riskerar att förlora sin investering ifall låntagaren inte kan återbetala lånet. 
Å andra sidan kan investerarnas avkastning även minska ifall låntagaren återbetalar 
lånet snabbare än planerat.  
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Entreprenörer som söker gräsrotsfinansiering publicerar information om sina produkter 
och idéer på plattformen och detta innebär att andra personer har fri tillgång till denna 
information och kan utnyttja entreprenörens idéer och immateriella rättigheter för eget 
bruk och egen framgång. (Europeiska Kommissionen 2015) På plattformar för 
gräsrotsfinansiering betalar låntagare i allmänhet högre ränta än vid motsvarande 
traditionella finansieringsalternativ (Blasingame 2014) och plattformarna tar ofta även 
en serviceavgift (Business Model Toolbox u.å.). 

Även om delningsekonomins tillitsaspekt kan resultera i positiva följder är ämnet ofta 
förknippat med en del risk och osäkerhet. Den största upplevda negativa aspekten hos 
europeiska medborgare är ovetskapen om ansvarspersoner vid problem på 
plattformarna. Finländare upplever speciellt att brist på tillit och kunskap är de största 
problemen med delningsekonomi. (Europeiska Kommissionen 2016) På grund av att 
tillit är en viktig faktor i delningsekonomiska transaktioner kan handlingar som bryter 
tilliten få ödesdigra konsekvenser för ett plattforms framtid. Till exempel oacceptabelt 
beteende hos någon konsument eller leverantör och brytande mot plattformens regler 
kan leda till att tilliten för den digitala plattformen överlag kraftigt minskar på grund av 
att andra konsumenter och leverantörer vill undvika att hamna i en liknande situation. 
(Business Model Toolbox u.å.) Eftersom delningsekonomi är relativt nytt på marknaden 
kan enligt en rapport av CrowdfundingHub (2016) en skandal relaterad till 
gräsrotsfinansiering befläcka hela marknaden och på så sätt även hindra framtida 
utveckling.  



 

 

17 

3 AKTÖRER INOM DELNINGSEKONOMI 

I detta kapitel presenteras aktörerna – det vill säga konsumenter och leverantörer –  
inom delningsekonomi. Eftersom aktörerna är människor påverkas deras agerande ofta 
av människans natur och den mänskliga faktorn även på den delningsekonomiska 
marknaden. Därför presenteras även teorier relaterade till människors attityder till 
teknologiska innovationer och investeringspsykologi relevanta för delningsekonomi på 
den finansiella marknaden senare i kapitlet.  

På den finländska marknaden fanns det år 2016 cirka 30 000 leverantörer (personer 
med underutnyttjade resurser) och cirka 250 000 konsumenter (personer i behov av 
resurser) av delningsekonomiska tjänster. (Arbets- och näringsministeriet 2017a) 
Ungefär 8 % av alla finländare har använt delningsekonomiska tjänster (Europeiska 
Kommissionen 2016). 

I Europa är andelen män som använder delningsekonomiska plattformar större än 
andelen kvinnor. Enligt Europeiska Kommissionens undersökning (2016) har cirka 21 % 
av män i Europa någon gång använt delningsekonomiska plattformar, medan samma 
siffra för europeiska kvinnor är 15 %. Cirka 27 % av alla européer mellan 25 och 39 år har 
använt sig av plattformarna, vilket gör denna åldersgrupp till de flitigaste användarna. 
Den åldersgrupp som minst använder delningsekonomiska tjänster är personer som är 
55 år eller äldre, och ungefär 10 % av denna åldersgrupp har någon gång använt 
delningsekonomiska tjänster. Enligt undersökningen är unga, högutbildade personer 
bosatta i städer de flitigaste användarna av delningsekonomiska plattformar.  

Owyang et al. (2014) delar in aktörerna på den delningsekonomiska marknaden i tre 
olika kategorier enligt aktivitetsnivå. Personer i den första kategorin deltar inte alls i 
delningsekonomiska aktiviteter för tillfället, men en del personer i denna kategori är 
öppna för att delta i någon typ av delningsekonomisk aktivitet i framtiden. Kategori två 
består av personer som utövar delningsekonomiska aktiviteter av en mer beprövad typ 
på väletablerade plattformar för till exempel försäljning och köp av begagnade tillgångar 
på andrahandsmarknaden. Personer i den tredje kategorin deltar i olika typer av 
delningsekonomisk aktivitet och använder de nya digitala plattformar och affärsidéer 
som finns på marknaden. I vissa fall kan kategori två fungera som en språngbräda till 
kategori tre och ett mer aktivt deltagande i delningsekonomiska aktiviteter.  
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3.1 Attityd till teknologiska innovationer 

Det finns ett flertal faktorer som inverkar på privatpersoners attityd till teknologiska 
innovationer och deras villighet att använda dessa. Teknologisk innovation innebär 
enligt Schilling (2005, s. 1) att nya idéer, metoder och koncept introduceras för att 
utveckla en metod eller en produkt.  Delningsekonomins gräsrotsfinansiering och 
användning av digitala plattformar kan enligt Shiller (2003) anses vara en teknologisk 
innovation på den finansiella marknaden.  

Personers individuella beslut att ta till sig och börja använda nya innovationer kan enligt 
Rogers (2003, s. 168) delas in en process bestående av fem olika steg. Det allra första 
steget i processen inträffar när individen först blir medveten om en innovations existens 
och grundfunktion. I det andra steget samlar individen in information och utvecklar 
därefter en positiv eller negativ attityd gentemot innovationen. I steg tre har individen 
samlat in tillräcklig information för att göra ett beslut om att börja använda innovationen 
eller inte. I de fall där individen i steg tre väljer att börja använda innovationen följer steg 
fyra där innovationen implementeras och används i varierande utsträckning. Efter att ha 
implementerat och använt innovationen följer processens femte och sista steg i vilket 
individen gör ett slutligt val om att fortsätta använda eller förkasta innovationen baserat 
på användarupplevelse. I en del fall där individen väljer att inte implementera 
innovationen i steg tre är det möjligt att innovationen implementeras vid ett senare 
skede.  

Det finns en del generella innovationsrelaterade faktorer som inverkar på individers 
beslutsprocess gällande ibruktagandet av nya teknologiska innovationer. Överlag är 
graden av adoption av teknologiska fenomen på marknaden beroende av teknologins 
prestanda; välfungerande och användarvänlig teknologi främjar ibruktagande medan 
icke-fungerande teknologi hämmar ibruktagande. Värdet hos en del innovationer 
påverkas även positivt av nätverksexternaliteter, vilket innebär att värdet av en 
teknologisk innovation ökar när antalet användare av innovationen i fråga samt 
tillgängligheten på kompletterande tjänster ökar. (Schilling 2005, s. 59) På de 
delningsekonomiska plattformarna är konsumenterna och leverantörerna vitala för att 
transaktioner överhuvudtaget ska ske. Ett tillräckligt stort antal användare i form av 
konsumenter och leverantörer på den delningsekonomiska marknaden är med andra ord 
essentiellt och ökar plattformarnas och delningsekonomins värde. (Business Model 
Toolbox u.å) 
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Ingen person är dock den andra lik, och diverse individuella faktorer inverkar på viljan 
att ta i bruk nya innovationer och produkter. Rogers (2003, s. 279) delar in individer i 
fem olika kategorier enligt deras beredskap att implementera innovationer i sin vardag. 
Den första kategorin att ta i bruk en innovation är en grupp av personer med intresse för 
innovation och tekniskt kunnande som kallas innovatörer. Följande kategori att ta i bruk 
en innovation kallas tidiga användare, och är ofta en grupp personer som anses vara 
framstående i sina kretsar och kan fungera som rollmodeller och påverka senare grupper 
att ta i bruk innovationen. Därefter följer den tidiga majoriteten, som är positivt inställda 
till innovationen men har en längre beslutsprocess gällande ibruktagande än de två 
föregående kategorierna. Den fjärde kategorin är den sena majoriteten som ofta är 
skeptiska och tar i bruk innovationen först när de är övertygade om innovationens 
funktionalitet och majoriteten av samhället redan använder innovationen. Den femte 
och sista kategorin att ta i bruk en innovation är eftersläntrarna som värderar tradition 
och är ovilliga att ta i bruk riskfyllda innovationer, ofta på grund av ekonomiska orsaker.  
 

 
Källa: Rogers 2003 
 
Figur 3 Fördelning av konsumenter enligt villighet att ta i bruk innovationer  

Fördelningen mellan de olika kategorierna är normalfördelad, vilket innebär att de flesta 
individer tillhör kategorierna tidig eller sen majoritet (34 % per kategori), medan en 
betydligt mindre andel av individerna är innovatörer (2,5 %), tidiga användare (13,5 %) 
eller eftersläntrare (16 %). (Rogers 2003, s. 279) Fördelningen illustreras i figur 3.  
 
Vid introduktion av nya innovationer är den största utmaningen att komma över klyftan 
mellan tidiga användare och den tidiga majoriteten (Moore 2002, s. 19). Tidiga 
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användare är i allmänhet positivt inställda till ibruktagande av innovationer och 
accepterar att innovationernas funktionalitet inte är fullt utvecklad i det tidiga stadiet av 
ibruktagande. Den tidiga majoriteten har dock en längre beslutsprocess för ibruktagande 
av innovationer och accepterar i allmänhet inte bristande funktionalitet utan kräver att 
innovationen är välfungerande. (Rogers 2003, s. 279) För delningsekonomi innebär 
detta att eventuella brister och osäkerhetsmoment som kan hindra ibruktagande bör 
elimineras innan fenomenet kan nå ut till majoriteten på marknaden. 
 

3.2 Investeringspsykologi 

Enligt finansiell teori och hypotesen om effektiva marknader är en marknad med fri 
tillgång till information för alla rationella aktörer på en marknad utan 
transaktionskostnader en effektiv marknad. På en sådan marknad speglar 
marknadspriserna all tillgänglig information. Effektiva marknader delas in i tre olika 
grader – svag, semistark och stark – beroende på ifall den tillgängliga informationen är 
historisk, publik eller insiderinformation. (Fama 1970)  
 
I praktiken är marknader inte alltid effektiva, och inom exempelvis 
investeringspsykologi betonar man det faktum att andra faktorer (främst psykologiska) 
inverkar på aktörernas beteende och marknadspriserna. Effektiva marknader är ett mål, 
inte ett faktum. (Shiller 2013) Det finns studier som undersöker hur aktörernas beteende 
och psykologiska faktorer inverkar på den finansiella marknaden – även den 
delningsekonomiska marknaden och gräsrotsfinansiering. Det är möjligt att 
konsumenterna och leverantörerna som deltar i delningsekonomi påverkas av olika 
investeringspsykologiska faktorer. Några områden inom investeringspsykologi som 
studerats på marknaden för gräsrotsfinansiering är till exempel asymmetrisk 
information, home bias och flockbeteende.  
 

3.2.1 Asymmetrisk information  

För investerare som ägnar sig åt gräsrotsfinansiering finns risker relaterade till 
asymmetrisk information, det vill säga det faktum att alla aktörer på marknaden inte har 
tillgång till samma information. Asymmetrisk information är ett vanligt förekommande 
fenomen på decentraliserade marknader. (Stiglitz 2002) På den delningsekonomiska 
marknaden har enligt Agrawal et al. (2014) konsumenterna som söker finansiering i 
allmänhet mer information om de projekt eller företagsidéer för vilka finansiering söks 
än leverantörerna eller investerarna. Agrawal et al. (2014) konstaterar att 
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investeringsbeloppens storlek kan inverka. Eftersom investeringsbeloppen är relativt 
små inom gräsrotsfinansiering gör många investerare ingen eller begränsad granskning 
av investeringsobjekten innan investering eftersom det är kostsamt och tidskrävande. 
Detta ökar även risken för bedrägeri och falsk information från konsumenter på 
plattformarna. På detta sätt kan asymmetrisk information leda till snedvridet urval, det 
vill säga att investerare gör dåliga investeringar på grund av bristande information.  

Vidare poängterar Agrawal et al. (2014) att förekomsten av asymmetrisk information 
med snedvridet urval som följd kan ha en negativ effekt på den sociala välfärden i 
framtiden. Konsumenter som söker finansiering för projekt av hög kvalitet kan undvika 
plattformar för gräsrotsfinansiering på grund av att finansieringen inte anses vara rättvis 
och inte motsvara den höga kvaliteten på det egna projektet. Detta leder till att andelen 
projekt av lägre kvalitet på plattformen ökar och investering i dessa projekt ökar på sikt 
inte den sociala välfärden lika mycket som högkvalitativa projekt. Avsiktlig falsk 
information och bedrägeri på plattformarna verkar även negativt på den sociala 
välfärden, i synnerhet på lång sikt.  

Enligt Connelly, Certo, Ireland och Reutzel (2011) är ett sätt för investerare att minska 
snedvridet urval på grund av asymmetrisk information i enlighet med signaleringsteori 
att utnyttja de signaler som konsumenter eller låntagare sänder. Signalerna sänds i detta 
fall ut av konsumenterna på plattformen i syfte att upprätta en positiv bild av 
investeringsobjektet. För att vara effektiva bör signalerna vara enkla att observera och 
kostnaden av att sända signaler bör inte vara större än nyttan för att undvika falska 
signaler. Moss, Neubaum och Meyskens (2015) hävdar att signaler associerade till 
exempelvis autonomi, aktiv konkurrens mot andra företag samt risktagande inverkar 
positivt på investeringsbeslut, medan signaler om empati, ansvar och kurage inverkar 
negativt på beslutet. Lin, Prabhala och Viswanathan (2009) betonar även vikten av 
sociala nätverk, och konstaterar att signaler om ett starkt och väletablerat socialt nätverk 
från låntagare inverkar positivt på investeringsbeslut. 

Möjligheten att recensera och betygsätta motparten på plattformen efter en utförd 
transaktion kan även ses som ett sätt att öka tillit och transparens, och minska risker 
relaterade till asymmetrisk information. (Konkurrensverket 2017) En del plattformar 
erbjuder investerare grundläggande granskning av investeringsobjekten på plattformen, 
och i allmänhet kräver plattformarna även att låntagarna uppfyller vissa krav exempelvis 
gällande betalningsanmärkningar, ålder och inkomst. Detta kan i viss mån fungera som 
ersättning till investerarnas bristande granskning. (Herner 2011)  
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Enligt Polzin, Toxopeus och Stam (2018) kan konsumenter dela med sig av olika slags 
information om projekten, till exempel personlig, projektspecifik och finansiell 
information. Investerare använder denna information på olika sätt, och ofta inverkar 
sociala nätverk och typen av gräsrotsfinansiering på informationsbehandlingen. 
Investerare med personlig social relation till personen bakom projektet som finansieras 
värdesätter i allmänhet personlig information om låntagaren högre än investerare utan 
social relation till låntagaren. Trots detta lägger investerare utan personlig relation till 
låntagaren inte större vikt vid annan typ av information om projektet, med undantag för 
donationsbaserad gräsrotsfinansiering där investerare utan personlig social relation till 
projektets upphovsperson värdesätter projektspecifik information högt.  

En studie av Agrawal, Catalini och Goldfarb (2015) som undersöker de sociala 
nätverkens (vänner, familj, bekanta) inverkan på investeringsbeslut på 
delningsekonomiska plattformar visar att personer som är bekanta med låntagaren (till 
exempel vänner och familj) i allmänhet investerar i projekt i ett tidigt skede, medan 
övriga investerare på plattformen tenderar att investera senare. Vidare undersöks ifall 
detta kan bero på asymmetrisk information, och resultaten tyder på att bekanta har mer 
information om projekten än obekanta investerare och att detta är orsaken till att 
bekanta i allmänhet investerar både i ett tidigare skede och större summor.  

Även kategorin av gräsrotsfinansiering och dess karaktärsdrag kan enligt Polzin et al. 
(2018) inverka på investerares informationsbehandling. Vid belöningsbaserad 
gräsrotsfinansiering, där investerare erhåller den slutliga produkten eller tjänsten i 
utbyte mot finansiering, värdesätter investerare i allmänhet information om projektets 
målsättning och resultat medan investerare som finansierar någon av de övriga tre 
typerna av gräsrotsfinansiering i allmänhet värderar personlig information om personen 
bakom projektet högre. För investerare som finansierar donationsbaserade projekt eller 
projekt med finansiell avkastning är personlig information om projektstartaren av stor 
betydelse.  

3.2.2 Home bias 

En annan teori inom investeringspsykologi är home bias, som innebär att investerare på 
den finansiella marknaden föredrar att investera i tillgångar som är geografiskt 
närbelägna, trots att investerare enligt modern portföljteori borde ha en väldiversifierad 
portfölj. Eftersom delningsekonomi och gräsrotsfinansiering sker via transaktioner på 
digitala plattformar och resurserna som delas inom den finansiella sektorn är 
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immateriella borde geografi och landsgränser inte utgöra en begränsning för 
transaktioner på den finansiella marknaden. (French & Poterba 1990) 

En studie av Lin och Viswanathan (2016) där geografins inverkan på investeringsbeslut 
på den digitala finansiella marknaden i USA undersöks visar dock att investerare 
tenderar att föredra investeringsobjekt som är geografiskt närbelägna. Studien finner 
statistiskt signifikanta bevis för att investerare på den amerikanska marknaden föredrar 
investeringsobjekt som är belägna inom samma delstat. Resultaten tyder på att 
fenomenet home bias finns på den digitala finansiella marknaden. Agrawal et al. (2015) 
hävdar att lokala investerare också är mer benägna att investera i ett tidigt skede medan 
övriga investerare allmänhet föredrar att vänta tills projekten redan fått en del 
finansiering av andra investerare på plattformen innan de själva investerar. 

Andra studier förkastar dock förekomsten av home bias på den delningsekonomiska 
marknaden. Studier utförda på Sellaband (Agrawal et al. 2015) och Kickstarter (Mollick 
2014), båda plattformar för belöningsbaserad gräsrotsfinansiering, finner att geografi 
inte har någon inverkan på investeringsbeslut på lång sikt. Istället är det sociala nätverk 
samt kvaliteten på projekten som ligger till grund för fenomenet att investerare på 
plattformar föredrar att investera i närbelägna projekt.  

3.2.3 Flockbeteende 

Det finns två typer av flockbeteende på den finansiella marknaden; rationellt och 
irrationellt. Rationellt flockbeteende innebär att en investerare observerar, analyserar 
och lär sig av andra investerare och deras investeringsstrategier. Irrationellt 
flockbeteende innebär att en investerare passivt iakttar och imiterar andra investerare 
och deras strategier. (Simonsohn & Ariely 2008)  

Inom gräsrotsfinansiering kan flockbeteende leda till att projekt som redan fått en del 
finansiering med större sannolikhet får ytterligare finansiering från andra investerare på 
plattformen eftersom investerarna imiterar andra investerares strategier. (Zhang & Liu 
2012) Ett projekt som redan finansierats av andra investerare på plattformen upplevs 
ofta vara av hög kvalitet och detta kan leda till att andra investerare finansierar projekten 
utan noggrann granskning (Agrawal et al. 2015). Å andra sidan poängterar Polzin et al. 
(2018) att investerare som finansierar projekt som redan erhållit en del finansiering på 
plattformen även kan granska investeringsobjekten grundligare eftersom sannolikheten 
för att målbeloppet uppnås och projektet blir framgångsrikt ofta anses vara större i dessa 
fall, vilket gör granskningsarbetet värt mödan. 
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Åstebro, Fernández, Lovo och Vulkan (2017) undersöker flockbeteende och konstaterar 
att finansieringsbelopp och tidsrelaterade faktorer är de faktorer som främst inverkar på 
investerares beslut. Ett projekt som i ett tidigt skede av kampanjen har erhållit stora 
finansieringsbelopp och fortsätter erhålla finansiering från investerare på plattformen 
med korta tidsintervall upplevs i allmänhet som ett högkvalitativt projekt och 
sannolikheten att investerare gör ett positivt investeringsbeslut är i dessa fall större. På 
motsvarande sätt är sannolikheten för att kampanjer som erhållit små totala 
finansieringsbelopp, med långa tidsintervaller mellan varje enskilt finansieringsbelopp, 
ska erhålla ytterligare finansiering från investerare på plattformen relativt liten.  
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4 JÄMFÖRELSE AV DELNINGSEKONOMISKA OCH 
TRADITIONELLA FÖRETAG  

Det finns några huvudaspekter som skiljer affärsverksamheten hos traditionella 
respektive delningsekonomiska företag åt. Affärsmodellen hos traditionella företag är i 
allmänhet linjär, vilket karaktäriseras av en konsumtionsprocess där alla aktörer har en 
specifik uppgift och tillgångar införskaffas, används och kasseras av en och samma 
konsument. Affärsmodellen hos delningsekonomiska företag är däremot 
nätverksbaserad, vilket karaktäriseras av att aktörerna är mer sammankopplade med 
varandra och graden av samarbete i konsumtionsprocessen är större. Traditionella 
företag har ofta många fysiska tillgångar, medan delningsekonomiska enbart har några 
eller inga fysiska tillgångar alls. Hos ett traditionellt företag är kärnkompetensen i 
allmänhet industrispecifik och företagets fokus ligger i operativ effektivitet och 
prestanda, till skillnad från delningsekonomiska företag där kärnkompetensen ligger i 
teknologi och mjukvara, och ett större fokus på positiv kundupplevelse än operativ 
prestanda. (DHL 2017)  

Indelningen mellan delningsekonomiska och traditionella företag är dock inte exakt, och 
det ena behöver inte alltid utesluta det andra. Till exempel kan traditionella företag 
anpassa sin verksamhet till delningsekonomiska tankesätt. I kapitlet presenteras först 
hur traditionella företag kan anpassa sin verksamhet till delningsekonomi. Därefter 
presenteras huvudsakliga skillnader mellan traditionella och delningsekonomiska 
företag på den finansiella marknaden.  

4.1 Anpassningsmöjligheter för företag 

Det finns enligt Matzler, Veider och Kathan (2015) ett flertal olika metoder och tankesätt 
som traditionella företag kan utnyttja för att anpassa sin verksamhet till 
delningsekonomin. En möjlighet är att modifiera sin affärsverksamhet från 
produktförsäljning till försäljning av användarrättigheter. Till exempel har Hilti övergått 
från försäljning till leasing av verktyg, och biltillverkare som Daimler, Peugeot och BMW 
har utvecklat olika system för försäljning av användarrättigheter som tillåter kunder att 
använda bilar under en viss tidsperiod mot betalning som ett alternativ till bilförsäljning. 

En annan möjlighet är enligt Matzler et al. (2015) att göra det enklare för kunder att sälja 
begagnade tillgångar på andrahandsmarknaden. Exempelvis möbelvaruhuset Ikea har 
en egen plattform där kunder kan sälja begagnade Ikeamöbler och klädtillverkaren 
Patagonia uppmuntrar sina kunder att sälja begagnade fritidskläder genom ett 



 

 

26 

samarbete med eBay. Detta har dels lett till en förbättrad ekologisk image och dels även 
till ökad försäljning eftersom försäljning av begagnade produkter leder till köpbehov och 
ökade inkomster hos kunderna. Något som även är vanligt inom elektronikbranschen är 
att erbjuda reparations- och underhållningstjänster för produkter och på så sätt utnyttja 
den tekniska kunskap som ofta redan finns inom företaget och utveckla en ny typ av 
verksamhet som är attraktiv för kunderna.  

Delningsekonomi kan även fungera som en metod för att utvidga kundkretsen hos 
traditionella företag genom att anamma delningsekonomiska tankesätt och värderingar. 
Vid lanseringen av en ny läskedryck samarbetade livsmedelsföretaget Pepsi med 
Taskrabbit, som är en plattform som fungerar som marknadsplats för outsourcing av 
tillfälliga arbetsuppgifter och hushållssysslor. Pepsis målsättning med samarbetet var att 
rikta sig till en ny kundkrets genom att anamma ett delningsekonomiskt tankesätt. Olika 
mode- och kosmetikföretag har även på liknande sätt utökat sin kundkrets och förstärkt 
sin image och marknadsföring genom att ordna olika evenemang där kunder kan byta 
kläder med varandra. (Matzler et al. 2015) 

Det är inte enbart inom kundbemötande som företag kan tillämpa delningsekonomiska 
tankesätt. Vidare beskriver Matzler et al. (2015) hur företag också kan effektivisera 
resursanvändningen och minska kostnaderna för verksamheten genom att dela på 
resurser med andra företag. Detta kan vara speciellt lönsamt för företag som är 
verksamma inom industrier där resurserna som används är dyra. Maschinenring är en 
organisation som erbjuder företag inom skogs- och lantbruksindustrin möjligheten att 
gemensamt använda och dela på maskiner och arbetskraft. Företag med outnyttjade 
kontorsutrymmen kan med hjälp av LiquidSpace hitta personer som vill hyra tillfälliga 
kontorsplatser och på så sätt effektivt utnyttja oanvända skrivbordsplatser.  

Utöver möjligheten att utveckla sin existerande företagsverksamhet kan 
delningsekonomin även erbjuda företag möjligheten att skapa helt nya affärsidéer. 
Matzler et al. (2015) nämner Kuhleasing, som är ett företag som har utvecklat en helt ny 
affärsidé inom en annars konventionell bransch genom att erbjuda sina kunder 
möjligheten att leasa kor för lantbrukssyften. The Wine Foundry erbjuder i samma anda 
sina kunder möjligheten att tillverka sitt eget vin utan att för den skull behöva investera 
i en vingård och utrustning.  

Även på den finansiella marknaden finns möjligheter för traditionella företag att anpassa 
verksamheten till delningsekonomi. En del banker har redan anpassat sig till 
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delningsekonomin på ett eller annat sätt. På den finländska marknaden erbjuder 
exempelvis OP Gruppen och Nordea plattformar för gräsrotsfinansiering (Nordea 2016; 
OP Gruppen 2017) och Danske Bank samarbetar med Invesdor, som är en extern 
plattform för gräsrotsfinansiering (Danske Bank 2016). OP Gruppen har även etablerat 
sig på marknaden för riktat in sig på olika mobilitetstjänster i delningsekonomisk anda 
med tre olika mobilitetstjänster där kunder får tillgång till bilar eller elbilar antingen mot 
månadsavgift eller minuttaxa (OP Gruppen 2017). 

Speciellt med tanke på att delningsekonomiska plattformar och modern teknologi ofta 
innebär ökad flexibilitet och påverkningsmöjligheter samt minskade kostnader för 
konsumenter påpekar Owyang et al. (2014) att det kan vara viktigt för traditionella 
företag att anpassa sina produkter och tjänster för att i framtiden kunna möta 
konsumenternas krav. Enligt Roland Berger (2015) kan traditionella företag 
självständigt utveckla en digital plattform eller samarbeta med externa 
delningsekonomiska plattformar i processen att utveckla en delningsekonomisk 
verksamhet. Vidare kan den delningsekonomiska verksamheten antingen integreras i 
den befintliga verksamheten hos det traditionella företaget, eller fungera som en extern 
affärsverksamhet utöver den befintliga verksamheten. En självständigt utvecklad 
plattform som är integrerad i den befintliga verksamheten är enligt Roland Berger i 
allmänhet på sikt den mest framgångsrika typen av delningsekonomisk aktivitet hos 
traditionella företag.  

4.2 Finansiella marknaden 

Även på den finansiella marknaden finns det skillnader mellan verksamheten hos 
traditionella och delningsekonomiska företag. Skillnaderna och karaktärsdragen för de 
traditionella respektive delningsekonomiska finansieringsmetoder leder till att endera 
metoden kan lämpa sig bättre för en del konsumenter och leverantörer på marknaden 
beroende på situation.  
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Källa: Europeiska Kommissionen 2015 

Figur 4 Skillnad mellan traditionell ekonomi och delningsekonomi på den finansiella 
marknaden  

En huvudsaklig skillnad mellan traditionell ekonomi och delningsekonomi på den 
finansiella marknaden illustreras i figur 4. För personer som söker finansiering från 
traditionella finansiella institutioner såsom banker erhålls hela finansieringsbeloppet 
vanligtvis från en enda källa, medan finansieringen på den delningsekonomiska 
marknaden i allmänhet utgörs av flera mindre belopp från ett flertal olika källor som 
tillsammans bildar det totala finansieringsbeloppet. (Europeiska Kommissionen 2015) 
Agrawal (2017) poängterar att en bieffekt av detta är att gräsrotsfinansiering kan ge 
möjligheter för större totala finansieringsbelopp vid lyckade kampanjer jämfört med 
möjliga belopp för banklån. 

En jämförelse mellan traditionella banklån och person-till-person-lån visar att det finns 
ytterligare skillnader mellan traditionella och delningsekonomiska lån. Lavryk (2016) 
hävdar till exempel att eftersom person-till-person-lån sker genom digitala plattformar 
utgör geografiskt läge ingen begränsning för gräsrotsfinansiering, utan finansieringen 
kan komma från internationella investerare. De konsumenter eller företag som söker 
finansiering för tjänster eller produkter som enkelt kan säljas och användas världen över 
erhåller därför i allmänhet enklare finansiering på plattformarna enligt Agrawal (2017). 

Enligt Lavryk (2016) är kraven på bakgrundsinformation och kreditinformation för 
låntagare lägre på delningsekonomiska plattformar jämfört med banker. Det finns dock 
ett positivt samband mellan andelen information som uppges av låntagare och 
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sannolikheten att beviljas lån på plattformar för gräsrotsfinansiering. Lånevillkoren för 
person-till-person-lån är även mer flexibla och individuella jämfört med traditionella 
banklån eftersom bankerna följer lagstiftning och standarder. Villkoren på 
plattformarna varierar mellan olika plattformar, och varje individuellt person-till-
person-lån kan ha specifika villkor enligt överenskommelse mellan konsument och 
leverantör.  

Vidare menar Lavryk (2016) att risken för obetalda lån i allmänhet är större för person-
till-person-lån som en följd av flexiblare villkor och informationskrav jämfört med 
standardiserade villkor och kontroll som är vanliga för traditionella banklån. Investerare 
på plattformar kan minska på risken genom diversifiering och noggrant urval av 
investeringsobjekt. Lavryk poängterar att avkastningen från person-till-person-lån dock 
är större än avkastningen på bankinsättningar. På finländska plattformar för 
gräsrotsfinansiering ligger den genomsnittliga avkastningen mellan 8 och 10 % (Fellow 
Finance u.å.; Fixura u.å.; Fundu u.å.; Lainaaja 2018). Den höga risken vägs upp av en 
möjlig hög avkastning i enlighet med trade-off teorin mellan risk och avkastning (Bodie, 
Kane och Marcus 2014, s. 10).  

Dessa skillnader gör enligt Agrawal (2017) att gräsrotsfinansiering kan lämpa sig bättre 
som finansieringsmetod för en del typer av företag. Kännetecknande för lyckade 
kampanjer på plattformar för gräsrotsfinansiering är en innovativ och ny idé med fin 
presentation. Ofta presenteras idén med hjälp av diverse visuellt material såsom videor 
och bilder i kombination med information i syfte att fånga investerarnas intresse. Det 
kan vara enklare för företag eller privatpersoner med innovativa idéer att skapa en 
uppseende- och intresseväckande kampanj jämfört med traditionella företagsidéer.  
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5 FRAMTIDSUTSIKTER  

Eftersom delningsekonomi i sin nuvarande form är ett relativt nytt fenomen är det svårt 
att med säkerhet förutspå hur fenomenet kommer att utvecklas i framtiden. I detta 
kapitel presenteras olika möjliga framtidsscenarion och möjligheter för 
delningsekonomi samt faktorer som kan ha en stark inverkan på delningsekonomins 
framtid i synnerhet på den finansiella marknaden i Finland.  

Enligt Botsman och Rogers (2010b, s. xvi) är delningsekonomi varken en reaktion på 
finanskrisen eller en övergående trend, utan ett omfattande och växande fenomen. En 
undersökning utförd av World Economic Forum (2015) förutspår att delningsekonomi 
kommer att nå ut till den breda marknaden kring år 2025. Ett konkret tecken på att 
delningsekonomin har nått ut till den breda marknaden är enligt undersökningen att fler 
persontransporter sker via delning av bilar än med privatägda bilar. 

5.1 Utveckling i Finland  

Enligt en rapport av PwC (Arbets- och näringsministeriet 2017a) kommer värdet av alla 
transaktioner relaterade till delningsekonomi på den finländska marknaden öka från 
drygt 100 miljoner euro år 2016 till 1,3 miljarder euro år 2020. Detta innebär med andra 
ord att värdet av transaktioner på den finländska marknaden för delningsekonomi 
förutspås öka med cirka 1200 % inom fyra år. Likartade procentuella ökningar syntes 
även till exempel på den globala marknaden där värdet av samtliga 
gräsrotsfinansieringstransaktioner i världen ökade med 1270 % under åren 2012 – 2015 
(Statista 2018).  

Enligt rapporten av PwC förutspås marknaden för gruppfinansiering samt samåkning 
och delning av bilar vara de två största delningsekonomiska marknaderna år 2020, följt 
av hushålls- och småarbeten samt logi och lokaler. (Arbets- och näringsministeriet 
2017a) 

Den estimerade fördelningen för värdet av delningsekonomiska transaktioner på de 
olika marknaderna samt utvecklingen illustreras i figur 5. På samtliga marknader 
förväntas antalet delningsekonomiska transaktioner öka under tidsperioden 2016 – 
2020. I figuren illustreras även den totala estimerade ökningen av värdet på 
delningsekonomiska transaktioner i Finland. 
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Källa: Arbets- och näringsministeriet 2017a 

Figur 5  Estimerad utveckling av värdet av delningsekonomiska transaktioner på den 
finländska marknaden 2016–2020  

Den finländska marknaden för delningsekonomi är inte lika långt utvecklad som i en del 
andra europeiska länder. Enligt en rapport av Europeiska Kommissionen (2016) är 
andelen finländare som har använt delningsekonomiska tjänster cirka 8 %, vilket ligger 
under det europeiska medeltalet på 17 %. De länder som ligger ovanför det europeiska 
medeltalet för andelen invånare som använt delningsekonomiska tjänster är Frankrike, 
Irland, Lettland, Kroatien, Estland, Rumänien, Spanien och Italien. De tre länder där 
minst invånare använt delningsekonomiska tjänster är Tjeckien, Malta och Cypern. 
Enligt statistik från Fundly (2018) är Europa den världsdel som har tredje högst 
omsättning från gräsrotsfinansiering med en andel på knappt 19 % av den totala globala 
omsättningen. På första plats kommer Nordamerika med cirka 50 % och därefter följer 
Asien med knappt 31 % av den totala omsättningen. Övriga världsdelar (Sydamerika, 
Oceanien och Afrika) står tillsammans för cirka 0,5 % av den totala omsättningen. 
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När fokus flyttas från delningsekonomi i allmänhet till den finansiella marknaden i 
synnerhet förändras situationen i Europa en aning. Storbritannien ligger inte ovanför 
det europeiska medeltalet för användning av delningsekonomiska tjänster i allmänhet 
(Europeiska Kommissionen 2016), men på den finansiella marknaden i Europa står 
Storbritannien för 75 % av all delningsekonomisk aktivitet och har åtminstone fyrdubbelt 
fler plattformar för gräsrotsfinansiering än övriga länder i Europa (Vaughan & Daverio 
2016). 

Även i Finland är majoriteten av all delningsekonomisk verksamhet relaterad till den 
finansiella sektorn. År 2016 stod gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån för 65 
% av samtliga delningsekonomiska transaktioner privatpersoner emellan på den 
finländska marknaden. Trots att aktivitetsnivån för andra typer av delningsekonomisk 
verksamhet förutspås öka på den finländska marknaden förutspås gräsrotsfinansiering 
och person-till-person-lån fortfarande vara den största sektorn med en andel på 37 % år 
2020. (Arbets- och näringsministeriet 2017a) Majoriteten av de finländska 
plattformarna för gräsrotsfinansiering grundades i början av 2010-talet (Fundu u.å.; 
Invesdor u.å.; Mesenaatti.me u.å.) och enligt en rapport av CrowdfundingHub (2016) 
hör Finland till de länder där marknaden för gräsrotsfinansiering är mest utvecklad till 
exempel med avseende på aktivitet och förordningar.  

Tabell 1   Utvecklingen av transaktionsvärde för olika typer av gräsrotsfinansiering i Finland 
under åren 2014 – 2017   

 2014 2015 2016 2017 

Skuldbaserad (P2P) 13,3 MEUR 20,8 MEUR (+56%) 46,3 MEUR (+123%) 75,8 MEUR (+64%) 

Skuldbaserad (B2B) 29,7 MEUR 34,6 MEUR (+16%) 64,2 MEUR (+86%) 106,8 MEUR (+66%) 

Andelsbaserad 8,66 MEUR 14,5 MEUR (+68%) 41,8 MEUR (+188%) 63,0 MEUR (+51%) 

Belöningsbaserad 364 kEUR 640 kEUR (+75%) 960 kEUR (+50%) 1 MEUR (+4 %) 

Totalt 52 MEUR 70,5 MEUR (+36%) 153,2 MEUR (+117%) 246,7 MEUR (+61%) 

 
 Källa: Finansministeriet 2016a; Suomen Pankki 2018 
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I tabell 1 sammanfattas utvecklingen av olika former av gräsrotsfinansiering i Finland 
under åren 2014 till 2017. I data från Finansministeriet särskiljs skuldbaserad 
gräsrotsfinansiering mellan företag (B2B) och privatpersoner (P2P, person-till-person-
lån) åt. (Finansministeriet 2016c) Skuldbaserad och andelsbaserad gräsrotsfinansiering 
är de kategorier som ökat mest sett till transaktionsvärde år 2017, och i tabellen framgår 
även att den totala ökningen för samtliga typer av gräsrotsfinansiering år 2016 uppgår 
till 117 %, medan samma ökning år 2017 är 61 %. Transaktionsvärdena fortsätter öka 
även år 2017, dock inte lika kraftigt som föregående år. (Finansministeriet 2016a; 
Suomen Pankki 2018) 

Även nationella skattemyndigheter har tagit delningsekonomins utveckling i beaktande. 
Den finländska skattemyndigheten har skapat instruktioner för hur inkomster från 
delningsekonomisk verksamhet såsom sporadisk uthyrningsverksamhet (till exempel 
Airbnb) ska beskattas på sin hemsida. På hemsidan finns även instruktioner för utbyte 
av tjänster via digitala plattformar. (Skatteförvaltningen 2017) I Finland finns 
lagstiftning om gräsrotsfinansiering (734/2016) samt lagstiftning om ändring av lagen 
om gräsrotsfinansiering (1072/2017). 

Myndigheter och lagstiftning kan i framtiden antingen stjälpa eller hjälpa 
delningsekonomins utveckling i Finland. Otydlig lagstiftning som inte täcker all 
delningsekonomisk verksamhet på marknaden kan hämma utvecklingen. För att främja 
utvecklingen i framtiden är det viktigt att samtliga aktörer är medvetna om lagstadgade 
rättigheter och skyldigheter. Otydlig lagstiftning kan antingen leda till att aktörer helt 
undviker delningsekonomiska aktiviteter eller utövar inofficiell verksamhet. För att öka 
medvetenhet och kunskap bland aktörerna kunde samtlig officiell lagstiftning och 
anvisningar från olika myndigheter sammanställs och publiceras på en gemensam 
webbsida. (Arbets- och näringsministeriet 2017b) 

I lagstiftningen kan även fokus på beskattningsrelaterade frågor samt ökad byråkratisk 
flexibilitet gällande arbetsförhållanden underlätta utnyttjande av alternativa 
inkomstkällor som erbjuds av delningsekonomin för aktörerna, vilket också kan hjälpa 
utvecklingen framåt. (Arbets- och näringsministeriet 2017b) Till exempel är enligt ett 
avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen förluster uppkomna vid investering på 
plattformar för gräsrotsfinansiering numera avdragbara i beskattningen (HFD: 2018: 
11), vilket gynnar investerare på plattformarna. Att statliga organ officiellt 
uppmärksammar delningsekonomisk verksamhet ses i allmänhet som ett tecken på att 
delningsekonomin inte endast är en tillfällig trend. Det faktum att lagar och förordningar 
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uppkommer tyder indirekt på att myndigheter är positivt inställda till fenomenet, vilket 
även i sig bidrar till att öka aktiviteten i framtiden. (CrowdfundingHub 2016)  

5.2 Möjliga framtidsscenarion 

Det finns enligt Felländer et al. (2015) flera möjliga framtidsscenarion för 
delningsekonomi och ett flertal olika faktorer som inverkar på delningsekonomins 
framtida ställning på marknaden. Kort sagt kan utvecklingen av delningsekonomi på 
marknaden fortsätta eller avta. En faktor som inverkar positivt på delningsekonomins 
utveckling är teknologisk utveckling. I ett samhälle där moderna teknologiska lösningar 
fungerar felfritt finns goda möjligheter för delningsekonomi och dess plattformar. En 
annan faktor som inverkar är den ekonomiska tillväxten. I en framtid med låg tillväxt 
gynnas speciellt plattformar för utbildning, teknologiska kunskaper och finansiering för 
att kompensera ett minskat arbetsutbud hos traditionella företag. I en framtid med hög 
tillväxt gynnas delningsekonomiska tjänster som ger möjlighet till flexibla frilansarbeten 
utöver traditionella anställningsförhållanden och diverse högkvalitativa 
lokalproducerade resurser eftersom 3D printers redan tillgodoser den största delen av 
basefterfrågan på grundläggande produkter som enkelt kan tillverkas genom printning i 
detta framtidsscenario.  

På samma sätt som välutvecklad teknologi gynnar delningsekonomi hämmas 
utvecklingen av bristfällig teknologi. Är den ekonomiska tillväxten ändå hög förutspår 
Felländer et al. (2015) ingen större förändring i delningsekonomin jämfört med dagens 
läge. En låg tillväxt leder däremot till en betydligt större marknadsnärvaro för 
delningsekonomi eftersom den fungerar som ett sätt att få inkomst och minska utgifter 
genom effektivt utnyttjande av resurser i ett scenario med hög arbetslöshet och låga 
inkomster. I detta scenario gynnas speciellt gräsrotsfinansiering som en följd av minskad 
tillit till banker och strikt kreditpolitik. 

En möjlighet är enligt Roland Berger (2015) att traditionella och delningsekonomiska 
företag i framtiden kommer att samexistera på den finansiella marknaden. Nya 
delningsekonomiska företag kan komplettera traditionella företag, speciellt inom 
riskfyllda områden såsom till exempel finansiering av nya företag. Traditionella företag 
har ofta en fördel jämte delningsekonomiska företag, eftersom de förstnämnda i 
allmänhet kan utnyttja väletablerade varumärken och kundkretsar, erfarenhet och 
kompetens. De traditionella företagen kan dock utforska och anamma 
delningsekonomiska tankesätt för att utveckla verksamheten i enlighet med 
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delningsekonomiska konsumtionssätt. Juma-Ross (2015) anser att privatlån, 
valutaväxling och försäkringar kan vara de finansiella tjänster som med störst 
sannolikhet kommer att utmanas av motsvarande delningsekonomiska tjänster och 
plattformar i framtiden.  

Botsman (2016) uppmärksammar att på den finansiella marknaden har 
delningsekonomins utveckling gått i vågor de senaste åren. Först etablerades olika 
alternativ till betalningar såsom PayPal. I den andra vågen utvecklades främst olika 
plattformar för gräsrotsfinansiering. I den tredje vågen utvecklades kryptovalutor 
baserade på decentraliserade nätverk, och den fjärde vågen förutspås fokusera på 
försäkringsbranschen. 

I framtiden är det också möjligt att de nuvarande plattformarna för gräsrotsfinansiering 
vidareutvecklas och anpassas till nyare teknologi. Redan nu finns till exempel studier 
(Guo & Liang 2016; Zhu & Zhou 2016) som konstaterar att blockkedjeteknik kan bidra 
till att vidareutveckla gräsrotsfinansiering i framtiden. En blockkedja är ett 
transaktionsregister som är offentligt distribuerat bland samtliga användare i 
blockkedjenätverket. Blockkedjeteknik ligger bakom bitcoin och andra kryptovalutor, 
men tekniken är inte begränsad till enbart digitala valutor utan kan även ha 
användningsområden inom ett flertal andra branscher som till exempel den finansiella 
sektorn, logistik och teknik. (Rebfund 2017) Med blockkedjeteknik kan den finansiella 
sektorn och fintech bli ännu säkrare, effektivare och kostnadseffektivare i framtiden 
(Zhu & Zhou 2016). 

Det finns redan en del delningsekonomiska företag som använder blockkedjeteknik i sin 
verksamhet etablerade på marknaden. I början av 2018 lanserades Acorn Collective, en 
plattform för gräsrotsfinansiering som är fullständigt baserad på blockkedjeteknik. 
Acorn Collectives syfte är att erbjuda en plattform helt utan användaravgifter och utan 
geografiska begränsningar för användare. (Acorn Collective 2018) Ett annat exempel där 
gräsrotsfinansiering och blockkedjeteknik kombineras är Salt Lending, som erbjuder lån 
där kryptovalutor används som säkerhet (Salt Lending 2018). På marknaden för logi och 
lokaler finns som ett alternativ till Airbnb även The Bee Token som baserar all 
verksamhet på blockkedjeteknik för att eliminera transaktionskostnader och öka 
säkerhet och tillit med hjälp av blockkedjan (The Bee Token 2018). 

Gräsrotsfinansiering har hittills varit rätt fokuserat på privatpersoner och relativt små 
företag, men i framtiden är det enligt Hagan (2017) möjligt att målgruppen för 
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plattformarna expanderas och att gräsrotsfinansiering blir ett alternativt sätt även för 
stora företag att erhålla finansiering.   

Sett ur en långsiktig och global synvinkel är det viktigt att försäkra att alla individer har 
samma förutsättningar och möjligheter att delta i delningsekonomisk aktivitet för att 
gynna delningsekonomins utveckling. Till exempel har i dagens läge inte alla individer 
enkel tillgång till pålitlig internetuppkoppling och kreditkort, vilket i många fall är två 
väsentligheter för att kunna utföra en delningsekonomisk transaktion. Investeringar i 
digital och finansiell infrastruktur kan ge alla individer samma förutsättningar att delta 
i delningsekonomin. (Rinne 2018) Ökade möjligheter för fler individer att delta i 
delningsekonomin är en essentiell faktor i den framtida utvecklingen eftersom fler 
aktörer på marknaden innebär fler möjliga transaktioner och därmed ökad aktivitet 
(Dervojeda et al. 2013). 
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6 METODIK 

I detta kapitel presenteras den metodik som används i den empiriska delen av studien. I 
kapitlet beskrivs val av metod och datainsamlingsprocessen. Eftersom studien är av 
kvalitativ karaktär med intervjuer som datainsamlingsmetod presenteras även val av 
respondenter och intervjuobjekten kortfattat. I slutet av kapitlet diskuteras studiens 
kvalitet. 

6.1 Val av metod 

Studiens syfte är att undersöka hur delningsekonomi påverkar den finansiella 
marknaden i Finland. För att undersöka detta lämpar sig en kvalitativ 
datainsamlingsmetod eftersom den syftar till att förklara och motivera situationen i 
nutid och undersöka möjliga situationer i framtiden. (Trost 2013, s. 25) Jämfört med en 
kvantitativ metod kan en kvalitativ metod beskriva fenomenet delningsekonomi mer 
djupgående (Saunders et al. 2009, s. 482). 

Den kvalitativa datainsamlingsmetod som används i studien är semistrukturerade 
intervjuer, vilket innebär att respondenter fritt formulerat svarar på frågor i en 
intervjuguide som används som bas för intervjun. Denna semistrukturerade metod ger i 
allmänhet ett mer djupgående resultat jämfört med en strukturerad intervjumetod där 
respondenter ges färdiga svarsalternativ att välja bland. (Saunders et al. 2009, s. 320)  

För att få ett så mångsidigt resultat som möjligt intervjuas både finländska företag med 
en delningsekonomisk affärsmodell och traditionella finländska företag inom den 
finansiella industrin. Bland traditionella företag kan graden av anpassning till 
delningsekonomi variera, och för att vidare få ett mångsidigt resultat intervjuas 
traditionella företag som har anpassat verksamheten samt företag som inte specifikt 
anpassat sin affärsverksamhet till delningsekonomi. 

6.2 Val av respondenter 

I studien intervjuas tre delningsekonomiska företag och två traditionella finansiella 
institutioner. Företagen har valts ut på basen av affärsmodell (traditionell eller 
delningsekonomisk) och graden av anpassning till delningsekonomi hos de traditionella 
företagen. Samtliga företag som intervjuas är aktiva på den finansiella marknaden i 
Finland. En relativt jämn fördelning mellan antalet delningsekonomiska och antalet 
traditionella företag har avsiktligt försökts uppnå.  
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Samtliga delningsekonomiska företag som intervjuats erbjuder plattformar för någon 
typ av gräsrotsfinansiering, inklusive person-till-person-lån. Eftersom studien fokuserar 
på delningsekonomiska företag inom den finansiella sektorn i Finland representeras 
traditionella företag i denna studie av finländska banker eftersom dessa erbjuder tjänster 
som motsvarar de tjänster som de delningsekonomiska plattformarna erbjuder. 

Sammanlagt har tretton företag kontaktats för intervju. De kontaktade företagen är 
Aktia, Danske Bank, Fellow Finance, Fixura, Fundu, Handelsbanken, Invesdor, Lainaaja, 
Mesenaatti.me, Nordea, OP Gruppen, Sparbanken och Ålandsbanken. Av dessa tretton 
företag har totalt fem företag svarat jakande på intervjuförfrågan. De intervjuade 
företagen är delningsekonomiska Fundu, Lainaaja och Mesenaatti.me, samt traditionella 
Nordea och Ålandsbanken. De intervjuade företagen presenteras i kapitel 6.4.  

Urvalsstorleken påverkas i huvudsak av valet av datainsamlingsmetod och även i viss 
mån av marknadsstrukturen och det faktum att delningsekonomi är ett nytt fenomen 
med relativt få etablerade plattformar. I en studie där en kvantitativ 
datainsamlingsmetod används är i allmänhet urvalsstorlek en betydande faktor för 
studiens kvalitet. I en kvalitativ studie används ofta istället ett meningsfullt urval, vilket 
innebär att urvalet väljs ut för att få så högkvalitativ information som möjligt för att 
studiens syfte uppfylls på bästa möjliga sätt. (Patton 2002, s. 230) 

I enlighet med ett meningsfullt urval har respondenterna valts ut med avseende på deras 
kunskap och inblick i ämnet för att intervjuerna ska bidra med ändamålsenlig 
information enligt studiens syfte. Samtliga av respondenterna som representerar 
delningsekonomiska företag i studien är grundare av de respektive plattformarna och 
kan därmed anses ha grundlig information om delningsekonomi som fenomen samt den 
specifika plattformen. I studien representeras respektive delningsekonomisk plattform 
av respondenterna Tero Fordell (grundare och operativ chef, Fundu), Tuomas Talola (vd 
och grundare, Lainaaja) och Pauliina Seppälä (grundare, Mesenaatti.me). 

Bland de traditionella finansiella institutionerna har i mån av möjlighet respondenter 
som är insatta i ämnet valts ut. Lämpliga respondenter har hittats genom uppgifter på 
till exempel företagens webbsidor eller i pressmeddelanden. I studien representerar 
Sampsa Laine (executive VP head of Digital Banking CBB, Nordea) och Joel Sunabacka 
(chef för Tillväxt & Utveckling, Ålandsbanken) de traditionella företagen. 
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6.3 Datainsamlingsprocessen 

För att få ett jämförbart resultat används intervjuguider som bas för intervjuerna. 
Frågorna som ställs till respondenterna kan ses i intervjuguiderna i bilaga 1 respektive 2. 
Bilaga 1 innehåller den intervjuguide som används vid intervjuer av traditionella företag 
och bilaga 2 innehåller den intervjuguide som används vid intervjuer av 
delningsekonomiska företag.  

Intervjuerna har enligt respondenternas preferenser gjorts antingen skriftligt genom e-
postmeddelanden eller muntligt genom telefonintervjuer eller personliga intervjuer, och 
respondenterna har haft möjlighet att på förhand bekanta sig med frågorna i 
intervjuguiden. Intervjuerna har gjorts på finska och svenska. De intervjuer som utförts 
muntligt har bandats in och längden på dessa är mellan 14 och 29 minuter. Detaljerat 
intervjumaterial finns till förfogande vid förfrågan.  

I tabell 2 presenteras en sammanfattning av de intervjuade företagen enligt affärsmodell, 
respondenterna för respektive företag samt detaljer för tillvägagångssättet vid 
intervjuerna. 

Tabell 2 Presentation av intervjuade företag, respondenter och intervjudetaljer 

Företag Affärsmodell Respondent Intervjumetod Tidpunkt Språk Längd 

Fundu Delningsekonomisk Tero Fordell Skriftlig 13.1.2018 Finska – 

Lainaaja Delningsekonomisk Tuomas Talola Telefon 8.1.2018 Finska 14 min 

Mesenaatti.me Delningsekonomisk Pauliina Seppälä Skriftlig 11.1.2018 Finska – 

Nordea Traditionell Sampsa Laine Telefon 23.3.2018 Finska 19 min 

Ålandsbanken Traditionell Joel Sunabacka Personlig 29.3.2018 Svenska 29 min 

 
För att analysera informationen som erhålls i intervjuerna har en metod för kvalitativ 
innehållsanalys använts. Vid analys av kvalitativa data kan olika angreppssätt användas. 
Eriksson och Kovalainen (2016, s. 119–123) presenterar en analysmetod där 
datamaterialet först kategoriseras och kodas enligt nyckelord och tema för att skapa en 
helhetsbild av materialet. Med kategoriseringen och kodningen som utgångspunkt tolkas 
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därefter datamaterialet för att förståelse för samband och betydelse av informationen i 
datamaterialet ska fås. 

I denna studie kategoriseras och kodas datamaterialet med frågorna i intervjuguiderna i 
bilaga 1 respektive 2 som utgångspunkt.  Materialet delas in i två huvudkategorier enligt 
det intervjuade företagets affärsmodell (delningsekonomisk vs. traditionell) och därefter 
underkategorier enligt tema i intervjuguiderna. De huvudsakliga underkategorierna är 
bakgrundsfaktorer, fördelar och nackdelar (vidare indelat enligt konsumenter vs. 
leverantörer), traditionella institutioners roll i delningsekonomin i nuläget och 
framtidsutsikter. 

Därefter tolkas datamaterialet baserat på kategoriseringen för att hitta den huvudsakliga 
betydelsen av respondenternas svar. Som en del av tolkningen görs en jämförelse av de 
två huvudkategorierna och efter att materialet tolkats dras även slutsatser. I denna del 
av analysen relateras datamaterialet även till tidigare forskning och teorier som 
presenterats tidigare i studien för att studera relationen och sambandet däremellan. 

6.4 Presentation av intervjuobjekt 

I detta kapitel presenteras företagen som har intervjuats i studien. Kapitlet inleds med 
en presentation av de delningsekonomiska företagen och fortsätter med de traditionella 
företagen. 

6.4.1 Delningsekonomiska företag 

Fundu erbjuder en plattform för skuldbaserad gräsrotsfinansiering med 
räntebetalningar. Plattformen lanserades år 2014 och erbjuder olika typer av låneformer, 
däribland en typ av lån som kan omvandlas till andelar i företaget samt lån som fungerar 
som brofinansiering i samband med finansiering från offentliga källor såsom Tekes. 
Fundu samarbetar även till exempel med försäkringsbolaget Lokaltapiola. På 
plattformen har cirka 22 miljoner euro investerats av drygt 6800 investerare. (Fundu 
u.å.)  

Lainaaja grundades år 2010 genom företaget Vertaislaina Oy och verksamheten startade 
samma år. Lainaaja är en form av skuldbaserad gräsrotsfinansiering och erbjuder en 
plattform för person-till-person-lån med räntebetalningar till finansiärerna. På 
plattformen har lån för lite mer än 11 miljoner euro finansierats sedan år 2010. (Lainaaja 
u.å.)  
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Mesenaatti.me grundades år 2012 och är en plattform för belöningsbaserad 
gräsrotsfinansiering, vilket innebär att ingen finansiell avkastning erbjuds investerare. 
På plattformen kan såväl enskilda personer som föreningar, organisationer och företag 
söka finansiering och plattformen är öppen för alla typer av finansiärer, till exempel 
privatpersoner, företag, stiftelser och olika offentliga organ. (Mesenaatti.me u.å.)  

6.4.2 Traditionella företag 

Nordea är Nordens största finanskoncern med verksamhet i 20 länder. Koncernen har 
sammanlagt 9,6 miljoner privatkunder och 580 000 företagskunder. År 2017 uppgick 
rörelseresultatet till knappt 4 miljarder euro och koncernen hade drygt 30 000 anställda 
och närmare 200 kontor runtom i Norden. (Nordea 2017a) I Finland finns cirka 2,8 
miljoner av privatkunderna, 243 ooo företagskunder och ungefär 7 000 kontor (Nordea 
2018). 

I slutet av 2016 lanserades Nordea Crowdfunding, en plattform för andelsbaserad 
gräsrotsfinansiering (Nordea 2016). Plattformen erbjuder Nordeas kunder en alternativ 
investeringsmetod och en alternativ finansieringsmetod för nya företag (Nordea 2017b). 
En annan del av Nordeas strategi är att samarbeta med olika aktörer och utveckla 
samarbetsmodeller för att i framtiden vara konkurrenskraftiga på marknaden (Nordea 
2017a). 

Ålandsbanken har sammanlagt åtta kontor i Finland (varav tre är på Åland) och tre 
kontor i Sverige. På samtliga verksamhetsställen förutom på Åland har Ålandsbanken en 
nischstrategi som fokuserar på entreprenörer och privatkunder som är relativt 
förmögna. År 2017 hade Ålandsbanken 790 anställda och ett rörelseresultat på 26 
miljoner euro. Ålandsbanken har såväl privat- som företagskunder, men majoriteten av 
kunderna är privatkunder. Till koncernen hör även tre dotterbolag med bankrelaterad 
verksamhet. Ålandsbanken har även ett miljörelaterat projekt (Östersjöprojektet) som 
bidrar med finansiering för en hållbar utveckling.  (Ålandsbanken 2017)  

6.5 Studiens kvalitet  

Begreppet reliabilitet används för att beskriva en studies tillförlitlighet och 
sannolikheten att ett liknande resultat erhålls ifall studien upprepas (Saunders et al. 
2009, s. 156). I bilaga 1 respektive 2 finns de intervjuguider som användes vid samtliga 
intervjuer, vilket kan bidra till att öka reliabiliteten. Det är dock varken troligt eller 
förväntat att ett likartat resultat erhålls vid en upprepad studie på grund av fenomenets 



 

 

42 

föränderlighet. Delningsekonomi på den finansiella marknaden har genomgått stora 
förändringar de senaste åren och syftet med studien är att undersöka den nuvarande 
situationen samt möjliga framtida scenarion. Resultatet återspeglar den nuvarande 
situationen, och en förändrad framtida situation skulle naturligtvis ge ett annat resultat. 
Detta är dock en del av studiens karaktär och inverkar nödvändigtvis inte negativt på 
reliabiliteten (Saunders et al. 2009, s. 327).  

Validitet är ett begrepp som används för att beskriva en studies trovärdighet och mer 
specifikt ifall studiens resultat verkligen motsvarar det som undersöks i studien 
(Saunders et al. 2009, s. 157). För att öka studiens validitet har till exempel frågorna i 
intervjuguiderna formulerats så tydligt som möjligt för att undvika eventuella 
missförstånd och feltolkningar som kunde ha en negativ inverkan på validiteten. Extern 
validitet, eller generaliserbarhet, innebär att studiens resultat är generaliserbart och kan 
appliceras på andra situationer. Resultatet av semistrukturerade intervjuer kan i 
allmänhet inte generaliseras (Saunders et al. 2009, s. 327).  
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7 RESULTAT 

I kapitlet presenteras först resultatet av intervjuerna med de delningsekonomiska 
företag som presenterades i föregående kapitel. Därefter följer resultatet av intervjuerna 
med traditionella företag. Kapitlet avslutas med en kort summering och jämförelse av 
resultaten.  

7.1 Delningsekonomiska företag 

Att grunda en delningsekonomisk plattform för gräsrotsfinansiering i Finland innebär 
enligt respondenterna en del utmaningar: 

Alltid när man är pionjär på marknaden möts man av svårigheter i början, för ingen har tidigare 
gjort samma sak. [egen översättning] (Fordell) 

Som ett exempel nämner både Fordell och Talola att en av de största utmaningarna i 
början var att få tillräckligt många användare till plattformarna, eftersom 
gräsrotsfinansiering var relativt okänt på marknaden i början av 2010-talet när 
plattformarna grundades. Fordell poängterar att därtill krävs även koordinering av 
verksamhet och investeringsnätverk samt eventuell rådgivning och granskning ifall detta 
erbjuds på plattformarna. Utvecklingen av plattformar kan vara kostsamt och 
tidskrävande.  

Seppälä berättar även att när Mesenaatti.me grundades uppstod en del missförstånd 
gällande gräsrotsfinansieringens laglighet bland en del politiker, vilket ledde till några 
uttalanden i media för att reda upp missförståndet och förklara att plattformen och 
tjänsten följer lagen (till exempel lagen om penninginsamling).   

Brist på tydlig lagstiftning och osäkerheten kring detta är en av faktorerna som kan 
hindra personer från att delta i delningsekonomi (Arbets- och näringsministeriet 2017b), 
och i början av 2010-talet när plattformarna grundades fanns till exempel ingen 
finländsk lagstiftning. Lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) och lagen om ändring 
av denna (1072/2017) trädde i kraft först år 2016 respektive 2017. Dessutom var 
gräsrotsfinansiering, som Fordell och Talola poängterar, ett rätt okänt fenomen för 
majoriteten av individerna på marknaden vid denna tidpunkt. 

7.1.1 Bakgrundsfaktorer 

Respondenterna nämner flera möjliga förklaringar till varför delningsekonomi har nått 
den finländska marknaden. Seppälä nämner att den informationsteknologiska 
utvecklingen med sociala medier och plattformar ett globalt fenomen, som även märks i 
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Finland. Talola tillägger att den finländska marknaden gynnar utvecklingen av 
delningsekonomiska plattformar eftersom teknologin och digitaliseringen är rätt långt 
utvecklade, och på den finansiella marknaden är till exempel nätbaserade tjänster såsom 
nätbanker redan väletablerade även bland traditionella företag.  

Vidare kan lagstiftning och regleringar som begränsar traditionella finansinstitutioners 
utlåningsverksamhet (till exempel internationell Baselreglering om bankers kapitalkrav) 
försvåra möjligheterna för små och medelstora företag att få låna pengar från 
traditionella institutioner. Detta gynnar delningsekonomi, förklarar Fordell, eftersom 
delningsekonomi och gräsrotsfinansiering erbjuder ett alternativ när traditionella lån 
inte beviljas. Här inverkar även digitaliseringen eftersom många nya företag är 
nätbaserade och eventuellt inte har tillräckliga materiella tillgångar som kan användas 
som realsäkerhet för traditionella banklån. Enligt Finansministeriet (2016a) höjdes 
bankernas kapitalkrav och krav på säkerheter vid utlåning som en följd av finanskrisen.  

Enligt Talola kan lagstiftning även gynna delningsekonomiska plattformar på den 
finansiella marknaden, eftersom inga särskilda tillstånd behövs för att upprätta 
plattformar. Detta är dock något som kan förändras i framtiden i takt med att 
lagstiftningen utvecklas. Redan nu ska enligt kapitel 2 i lagen om gräsrotsfinansiering 
(734/2016) alla plattformar för gräsrotsfinansiering registreras i Finansinspektionens 
register, och i lagen nämns även diverse uppgifter och förutsättningar som behövs för 
registrering.  

7.1.2 Fördelar och nackdelar 

För aktörer på marknaden medför delningsekonomi generellt såväl fördelar som 
nackdelar. För konsumenter (det vill säga de som söker finansiering) erbjuder 
plattformarna ett smidigt och snabbt sätt att erhålla finansiering. Fordell menar att 
banker fortfarande är det bästa alternativet för långvarig finansiering, men i de fall där 
kapitalbehovet är brådskande erbjuder plattformar ett alternativ för flexibel finansiering 
utan krav på realsäkerhet.  

En nackdel för konsumenter är enligt Fordell och Talola att skuldbaserad 
gräsrotsfinansiering och lån är relativt lättillgängliga, vilket ökar risken för 
övertrassering och skuldsättning. Fordell påpekar att i en del fall kan de totala 
kostnaderna för finansiering vara oklara vilket kan leda till att låntagare på 
delningsekonomiska plattformar väljer ett dyrt alternativ till finansiering om hänsyn inte 
tas till alla kostnader.  
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För leverantörer på den finansiella delningsekonomiska marknaden (det vill säga 
finansiärer eller investerare) innebär plattformarna enligt Talola en ny och flexibel 
investeringsmodell, och Seppälä nämner även nya typer av investeringsobjekt. Enligt 
Fordell är investering genom digitala plattformar effektivt och innebär minskade eller 
inga transaktionskostnader, ofta även till exempel relaterat till granskning av 
investeringsobjekt eftersom plattformarna ofta erbjuder detta.  

Flexibiliteten syns även i avkastningar och investeringsbelopp. Seppälä påpekar att 
plattformarna erbjuder investerare en möjlighet att investera även små summor och 
avkastningarna är inte alltid av finansiell karaktär. Donations- och belöningsbaserad 
gräsrotsfinansiering kan istället erbjuda till exempel olika medlemskap eller liknande.  

En fördel för investerare på plattformarna är enligt Fordell potentiellt höga 
avkastningar, i bästa fall över 10 %. Den genomsnittliga avkastningen på de finländska 
plattformarna ligger mellan 8 och 10 %. En potentiell hög avkastning medför dock enligt 
trade-off teorin (Bodie et al. 2014, s. 10) också en hög risk.  

Den främsta nackdel som nämns av respondenterna är också relaterad till 
investeringsobjektens riskfyllda karaktär eftersom det handlar om nya företag och idéer. 
Seppälä specificerar att det är svårt att med säkerhet veta ifall företagen som söker 
finansiering kommer att vara framgångsrika eller gå i konkurs. Diversifiering och 
investering med eftertanke kan enligt Fordell minska risken för investeringsförluster. 
Enligt Seppälä kan brofinansiering eller person-till-person-lån som sker i samband med 
finansiering från Tekes eller andra offentliga källor vara en mindre riskfylld typ av 
gräsrotsfinansiering.  

7.1.3 Aktörer på marknaden 

Köns- och åldersfördelningen bland konsumenter (låntagare) på plattformarna är 
relativt jämn. Enligt Fordell är båda könen rätt jämnt representerade på Fundus 
plattform. Bland leverantörer (investerare) på plattformen syns en lite tydligare skillnad 
i fördelningen. På Fundu är majoriteten män, och enligt Talola är cirka 75 % av 
investerarna på Lainaaja män. På Mesenaatti.me är enligt Seppälä båda könen relativt 
jämnt representerade. Enligt Europeiska Kommissionen (2016) är andelen män som 
använder delningsekonomiska plattformar ungefär 6 procentenheter högre än andelen 
kvinnor. Resultatet för de finländska plattformarna indikerar att det finns fler manliga 
investerare på två av de tre intervjuade plattformarna, dock med relativt stora 
procentuella skillnader i könsfördelning jämfört med Europeiska Kommissionens data.  
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Åldersmässigt är enligt Europeiska Kommissionen (2016) de flesta användare 25 – 39 
år, medan användare som är 55 år eller äldre är mindre vanliga. Enligt Talola är de flesta 
på Lainaajas plattform under 40 år. Fordell uppger att en typisk investerare på Fundus 
plattform är mellan 35 och 44 år, medan alla åldrar mellan 18 och 70 är jämnt 
representerade bland låntagare på Fundu. Även på Mesenaatti.me uppger Seppälä en 
åldersfördelning där de flesta användare är under medelåldern. På de intervjuade 
plattformarna verkar användarnas ålder vara lite högre än genomsnittet i Europeiska 
Kommissionens undersökning, speciellt bland låntagare på Fundu där åldern på 
användarna är jämnt fördelad över ett stort åldersintervall mellan 18 och 70 år. 
Europeiska Kommissionen undersöker dock delningsekonomin i allmänhet på hela 
marknaden, och eventuella skillnader mellan olika specifika typer av 
delningsekonomiska aktiviteter kan förekomma. 

Mesenaatti.me erbjuder belöningsbaserad gräsrotsfinansiering och Seppälä betonar att 
många av investerarna därför generellt är öppna och intresserade av möjligheter att 
påverka socialt. Investeringarna på plattformen handlar enligt Seppälä ofta inte om 
investering och avkastning i sig, utan ofta om att hjälpa och stödja de personer eller 
företag som söker finansiering: 

En del investerare och låntagare vill i första hand stöda något företag, vilket är ett intressant 
karaktärsdrag specifikt för gräsrotsfinansiering. [egen översättning] 

Ordanini et al. (2011) finner på motsvarande sätt att intresse för att stödja och vara 
delaktig i en social verksamhet är en av de motiverande faktorerna speciellt för 
gräsrotssponsorering, medan det främsta motivet för gräsrotsfinansiering är själva 
investeringen. 

7.1.4 Traditionella institutioners roll i nuläget 

Gällande bankernas och andra traditionella finansiella institutioners roll på marknaden 
i nuläget ser ingen av respondenterna att deras verksamhet på den delningsekonomiska 
marknaden är särskilt stor. Detta kan enligt Fordell dels bero på att delningsekonomi på 
den finansiella marknaden fortfarande står för en relativt liten del av den totala 
verksamheten. Seppälä framhäver dock att en del banker har etablerat egna system för 
gräsrotsfinansiering och Talola ifrågasätter varför bankerna har skapat egna system 
istället för att samarbeta med redan existerande plattformar.  

Det finns ett flertal olika metoder för traditionella företag att anpassa sig till 
delningsekonomi. Enligt Roland Berger (2015) är dock en plattform som utvecklats 
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självständigt (det vill säga inte i samarbete med andra existerande plattformar) och 
integrerats i verksamheten den bästa typen av delningsekonomisk anpassning för 
traditionella företag på lång sikt. På den finländska marknaden har till exempel Nordea 
(2016) och OP Gruppen (2017) etablerat självständiga plattformar på motsvarande sätt, 
medan Danske Bank (2016) har valt att samarbeta med en redan existerande plattform 
för gräsrotsfinansiering. 

Seppälä inflikar att traditionella institutioner och delningsekonomiska plattformar ofta 
delar samma kunder, eftersom kunderna på plattformarna för gräsrotsfinansiering i 
allmänhet även är bankkunder.  

7.1.5 Framtidsutsikter 

I framtiden tror samtliga respondenter att delningsekonomi i allmänhet och den 
teknologiska utvecklingen bakom kommer att fortsätta utvecklas och bli ännu mer 
närvarande på marknaden. Fordell tror att traditionella branscher kommer att utmanas 
och delningsekonomi kommer att ersätta gamla metoder oavsett bransch. Seppälä 
menar att samhället kommer att påverkas och bli mer inriktat på delningsekonomi. 
Konsumtionsmönster kommer att bli mer inriktade på delning och istället för en 
konsumtionskultur kommer delningsekonomiska konsumtionsmönster att utvecklas. 
Talola tror att delningsekonomiska företag ökar storleksmässigt i framtiden, och 
tillägger att lagstiftningen troligen utvecklas i takt med denna utveckling. 

På den finansiella marknaden är samtliga respondenter eniga om att 
delningsekonomiska produkter och tjänster i huvudsak kommer att komplettera de 
produkter och tjänster som traditionella aktörer erbjuder i framtiden. Som ett exempel 
nämner Seppälä att en allt större del av säkerheterna som krävs för beviljande av banklån 
eventuellt kan komma från gräsrotsfinansiering i framtiden.  

Delningsekonomiska tjänster kan enligt Fordell ersätta traditionella 
finansieringsmekanismer och -institutioner inom en del områden, och Seppälä tror att 
delningsekonomi kan erövra marknadsandelar från traditionella aktörer i framtiden. 
Seppälä framhåller även att blockkedjeteknik väsentligt kan bidra till utvecklingen av 
förtroendeskapande delningsekonomiska tjänster i framtiden. Blockkedjeteknik på den 
finansiella marknaden diskuteras även i tidigare forskning, och till exempel Guo och 
Liang (2016) menar också att blockkedjor kan öka säkerhet och tillit på den finansiella 
marknaden i framtiden.  
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Fordell tror ändå inte att banker och andra traditionella institutioner hotas av 
delningsekonomiska alternativ i framtiden: 

Delningsekonomi kan delvis ersätta traditionella finansieringsmekanismer och -institutioner i 
framtiden, men jag tror inte att bankernas existens skulle hotas av alternativa 
finansieringsmetoder under den närmaste framtiden. [egen översättning]  

Enligt Talola kan banker anpassa sina produkter och tjänster och på så sätt öka 
flexibiliteten, men understryker att det är svårt att förutspå hur situationen ser ut i 
framtiden. Talola poängterar att delningsekonomi ändå inte hör till bankernas strikta 
kärnverksamhet.  

På lång sikt tror samtliga respondenter att delningsekonomi kommer att förändra den 
finansiella marknaden. Seppälä tror att finansiering baserad på delningsekonomiska 
principer kommer att öka på marknaden och Talola betonar möjligheten att erbjuda flera 
alternativa metoder för finansiering med olika nischer. Den finansiella marknaden 
kommer enligt Fordell med stor sannolikhet genomgå stora förändringar under de 
kommande åren.  

På den finländska marknaden har lagstiftningen stora möjligheter att såväl främja som 
hindra delningsekonomins utveckling på den finansiella marknaden. Fordell nämner 
lagen om gräsrotsfinansiering som trädde i kraft år 2016 och redan har uppdaterats. 
Detta kan enligt Fordell tyda på att myndigheterna inte är säkra på hur digitalisering och 
delningsekonomi kommer att utvecklas i framtiden. Den finländska lagen främjar 
gräsrotsfinansiering, och många andra europeiska länder har antagit samma modell. 
Myndigheter har således stort ansvar och stora möjligheter för att påskynda utvecklingen 
och därmed även öka den finländska konkurrenskraften. För delningsekonomi i 
allmänhet finns enligt Seppälä ännu en del lagar och förordningar till exempel relaterade 
till beskattning och sociala förmåner som kan verka hämmande för utvecklingen av 
delningsekonomiska tjänster. 

Slutligen nämner Talola en faktor som är viktig för att delningsekonomins utveckling ska 
fortsätta: 

Det är viktigt att nya företag fortsätter utmana existerande företag på marknaden. [egen 
översättning] 

Nya företag introducerar nya idéer och metoder på marknaden, vilket enligt Talola är 
viktigt för att delningsekonomins utveckling inte ska stagnera. Ett exempel på nya idéer 
och metoder som introducerats på den finansiella marknaden den senaste tiden är 
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blockkedjeteknik, som i viss mån utmanar existerande traditionella och 
delningsekonomiska företag genom att erbjuda mer effektiva transaktioner jämfört med 
tidigare metoder.  

7.2 Traditionella företag 

Delningsekonomi är ett brett begrepp och kan synas på många olika sätt även i 
verksamheten hos en traditionell finansiell institution. Nordea och Ålandsbanken är två 
finansiella institutioner med varierande grad av anpassning till den moderna versionen 
av delningsekonomi.  

Ålandsbanken har inte specifikt anpassat sin verksamhet, berättar Sunabacka. Tankar 
på att utveckla delningsekonomisk verksamhet finns, men har för tillfället prioriterats 
bort till förmån för andra reglerings- och lagstiftningsbaserade projekt som styr 
utvecklingen. När dessa projekt är genomförda kommer delningsekonomiska projekt 
antagligen att ha högre prioritet. Det finns planer (dock inga konkreta) på att i framtiden 
anpassa verksamheten för att utvecklas och hållas med i utvecklingen eftersom 
delningsekonomi antagligen kommer att bli allt vanligare framöver.  

Nordea har inom en del områden anpassat sin verksamhet enligt delningsekonomiska 
tankesätt. Laine berättar om hur Nordea har anpassat sin verksamhet och nämner att 
man bland annat har en egen plattform för gräsrotsfinansiering. Vidare betonar Laine 
att för Nordea har dock samarbete med andra företag och aktörer på marknaden visat 
sig fungera bäst: 

För oss har den bäst fungerande versionen varit att samarbeta med partners på marknaden och 
möjliggöra en större kundström åt partnern och deras tjänst än de skulle ha utan att samarbeta 
med oss. Våra egna kunder får igen ett bredare tjänsteutbud. [egen översättning] 

Istället för att direkt erbjuda delningsekonomiska alternativ till kunderna samarbetar 
Nordea med andra företag. Denna typ av samarbete gynnar båda parterna eftersom det 
möjliggör en större kundström för samarbetsparterna samt ett bredare tjänsteutbud åt 
Nordeas kunder. Dessutom får kunderna råd gällande att hitta lämpliga tjänster enligt 
individuella behov, och samarbetspartnerna ges även möjligheter för produkt- eller 
tjänsteutveckling.  

Responsen från Nordeas kunder gällande de delningsekonomiska aktiviteterna har 
enligt Laine varit väldigt bra. Kunderna är positivt överraskade över att Nordea vill 
erbjuda tjänster till små företag och främja deras verksamhet. Den delningsekonomiska 
verksamheten ger även inspiration till att utveckla den övriga traditionella verksamheten 
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till exempel genom att samarbeta med andra parter för tjänsteutbudet. Att erbjuda 
tjänster i samarbete med andra aktörer på marknaden som en del av anpassning till 
delningsekonomi har enligt Laine fungerat väl och kunde vara en möjlighet även inom 
andra områden.  

Planer för framtida vidareutveckling av Nordeas delningsekonomiska aktivitet finns, och 
beroende på kundernas fortsatta respons kan det delningsekonomiska tjänsteutbudet 
utökas eller förminskas i framtiden. Nordea har även olika samarbetsprojekt för att stöda 
företagsamhet där samarbetspartnerna bland annat får ekonomiska stöd.  

Slutligen påpekar Sunabacka att för de banker där delningsekonomi inte direkt syns i 
verksamheten kan delningsekonomi ändå indirekt inverka på verksamheten. Till 
exempel har banken möjlighet att bevilja till exempel bostadslån eller liknande till 
privatpersoner som tack vare delningsekonomin har mer pengar på kontot som kan 
användas som säkerhet. Detta framkommer även i resultatet av intervjuerna med 
delningsekonomiska företag. Seppälä nämner till exempel att banker och plattformar för 
gräsrotsfinansiering i många fall delar på samma kunder, eftersom användare av 
plattformar också är bankkunder. Vidare nämner Seppälä det faktum att en allt större 
del av säkerheterna som krävs för traditionella lån kan härstamma från 
gräsrotsfinansiering i framtiden.  

7.2.1 Bakgrundsfaktorer  

Respondenterna nämner ett flertal möjliga orsaker till varför delningsekonomi har 
etablerats på den finländska marknaden. Inspiration från andra länder och marknader 
kan ha varit en bidragande faktor. Speciellt på den finansiella marknaden kan 
investerare som vill investera direkt i objekt ha skapat ett särskilt behov för 
delningsekonomi och på så sätt varit ytterligare en bidragande faktor, menar Laine. 

Digitalisering och teknisk utveckling är även en bidragande faktor. Laine nämner att 
digitaliseringen gör det tekniskt möjligt att kostnadseffektivt bygga upp och 
implementera digitala plattformar för att erbjuda tjänster, även i mindre skala. 

Sunabacka framhåller däremot att finländare ofta anses vara relativt försiktiga, framför 
allt i finansiella frågor, och främst litar på relativt stora institutioner. Detta motsäger i 
viss mån etableringen av nya delningsekonomiska alternativ på marknaden. Att brist på 
tillit och kunskap om tjänsterna är upplevda problem bland finländska aktörer på 
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delningsekonomiska marknaden framkommer också i en undersökning av Europeiska 
Kommissionen (2016).  

På den finansiella marknaden betonar Sunabacka att det makroekonomiska läget kan 
vara en bidragande faktor till delningsekonomins uppkomst. På den finansiella 
marknaden är i nuläget person-till-person-lån den mest etablerade formen av 
delningsekonomi, dels av makroekonomiska orsaker med låga räntenivåer och få andra 
investeringsalternativ på marknaden.  Med en låg räntenivå är investerare tvungna att ta 
mer risker för att få högre avkastning, och delningsekonomi till exempel i form av 
person-till-person-lån kan erbjuda ett alternativ till aktiemarknaden. Den låga 
räntenivån kan därmed till viss del vara en bidragande orsak till delningsekonomins 
utveckling. 

7.2.2 Fördelar och nackdelar 

För konsumenter (det vill säga de som söker finansiering) erbjuder delningsekonomi 
enligt Laine ett ytterligare alternativ för att få finansiering. Sunabacka tillägger att 
delningsekonomi erbjuder en ytterligare finansieringsmöjlighet speciellt i de fall där 
låntagare kanske inte normalt skulle få finansiering från banker av någon orsak (till 
exempel svår ekonomi, betalningsanmärkningar eller brist på säkerhet). Laine hävdar 
att ofta används en kombination av finansiering från delningsekonomiska och 
traditionella källor. 

För leverantörer på den finansiella delningsekonomiska marknaden (det vill säga 
finansiärer eller investerare) kan delningsekonomi på motsvarande sätt enligt Laine 
erbjuda ett ytterligare investeringsalternativ med direkt tillgång till många olika typer av 
investeringsobjekt. Dessutom kan delningsekonomi enligt Sunabacka medföra 
smidigare transaktioner för samtliga aktörer på marknaden eftersom bankrelaterade 
transaktioner i allmänhet är en aning byråkratiska.  

Enligt Sunabacka är fördelen med delningsekonomi att personer som har mera resurser 
kan dela med sig till personer som har mindre resurser. Sunabacka ifrågasätter ändå ifall 
detta fungerar i praktiken: 

Fördelen är det att människor som har mera kan dela med sig till de som har mindre – sen är 
nackdelen att det kanske inte praktiskt fungerar på det sättet.  

Delandet av resurser kan bli snedvridet på de delningsekonomiska plattformarna på den 
finansiella marknaden. Investerare erhåller i allmänhet väldigt hög ränta, vilket är en 
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fördel för investerare. Detta medför dock att låntagare i behov av resurser är tvungna att 
betala väldigt hög ränta vilket kanske inte förbättrar deras situation. Tanken – att 
privatpersoner delar med sig av resurser till varandra – är god, men fungerar kanske inte 
riktigt i praktiken ännu, sammanfattar Sunabacka. 

En ytterligare nackdel är enligt Sunabacka att investeringsobjekten kan vara 
svårgenomskådliga, och det kan vara svårt att förutsäga hurdana risker man som 
investerare tar genom att investera i diverse objekt på plattformarna. Låntagare som 
söker finansiering för projekt har i allmänhet mera information om projekten än 
investerare, vilket eventuellt kan leda till att låntagare gynnas mera än investerare på 
delningsekonomiska plattformar. Detta är i linje med tidigare forskning om asymmetrisk 
information med snedvridet urval som följd. Agrawal et al. (2014) konstaterar att 
investerares granskning av objekt på plattformen i allmänhet är begränsad eller uteblir, 
vilket ytterligare ökar asymmetrin i informationen mellan investerare och låntagare. 

Laine tillägger att det ibland som låntagare vara knepigt att ta samtliga årskostnader i 
beaktande, och det kan vara utmanande att jämföra kostnader för olika typer av tjänster 
på delningsekonomiska plattformar. Även respondenter från delningsekonomiska 
plattformar betonar att finansiering från delningsekonomiska plattformar kan bli dyrt 
för låntagare. Eventuellt kan priset ses som en kompromiss som låntagarna är tvungna 
att göra för den lättillgängliga och snabba delningsekonomiska finansieringen när 
traditionell finansiering av någon orsak inte är ett alternativ. 

7.2.3 Traditionella institutioners roll i nuläget 

Den huvudsakliga rollen för banker och andra traditionella institutioner i 
delningsekonomin i nuläget är generellt att lära sig, prova på, delta och aktivt vara med 
och utveckla tjänsteutbudet, påstår Laine. I allmänhet är banker positivt inställda till 
delningsekonomi och betonar denna typ av aktiviteter i sin verksamhet på något sätt. I 
en del fall kan banker (till exempel Nordea) vara delaktiga i aktiviteter på något sätt trots 
att de inte alltid nämns eller syns i direkt anslutning till aktiviteten.  

Å andra sidan är banker och andra traditionella institutioner på den finansiella 
marknaden enligt Sunabacka i nuläget dock kanske inte de snabbaste aktörerna när det 
gäller att adaptera delningsekonomiska tankesätt, utan istället etableras nya aktörer på 
marknaden. De traditionella institutionernas roll är därmed att försöka anpassa sig till 
de nya aktörernas verksamhet.  
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Sunabacka poängterar även att skillnader i storlek hos de traditionella institutionerna 
kan inverka på deras roll i delningsekonomin. Större banker som har som målsättning 
att vara folkets bank har ofta ett brett tjänsteutbud och har därmed möjlighet att i större 
grad inkludera delningsekonomi i sin verksamhet. Mindre banker har däremot i 
allmänhet inte samma målsättning och möjlighet till brett tjänsteutbud. Ålandsbankens 
strategi gällande implementering av delningsekonomi i tjänsteutbudet är att först 
undersöka vilka koncept som kan komma att fungera i framtiden samt kundernas 
förväntningar. 

7.2.4 Framtidsutsikter 

Båda respondenterna som representerar traditionella institutioner på den finansiella 
marknaden är eniga om att delningsekonomisk verksamhet kommer att öka i framtiden.  

Sunabacka tror att ökningen i början kommer att vara störst i större städer och sedan 
långsammare spridas till mindre städer. Dervojeda et al. (2013) finner att ett stort antal 
möjliga aktörer på marknaden innebär ett större antal möjliga transaktioner. Sett till 
invånarantal finns i allmänhet ett större antal möjliga aktörer i storstäder jämfört med 
mindre städer och landsbygden. 

Laine förutspår att ökningen kommer att medföra ett bredare och mer mångsidigt utbud 
av tjänster och produkter, samt ett ökat samarbete mellan olika aktörer på marknaden: 

Delningsekonomi betyder att tjänster produceras multilateralt [som ett samarbete mellan många 
parter]. Inte längre som traditionella företag som oftast själva står för hela kedjan utan mer som 
ett ekosystem med en nätverksbaserad uppbyggnad. [egen översättning] 

Enligt DHL (2017) är en av skillnaderna mellan traditionella och delningsekonomiska 
företag just att traditionella företag har en linjär affärsmodell medan 
delningsekonomiska har en nätverksbaserad affärsmodell. I delningsekonomiska 
nätverksbaserade affärsmodeller är graden av samarbete mellan olika parter betydligt 
större under hela produktions- och konsumtionsprocessen.  

Gräsrotsfinansiering är enligt Sunabacka en typ av delningsekonomisk verksamhet som 
antagligen ökar i framtiden. Redan nu finns olika typer av gräsrotsfinansiering, till 
exempel företag som finansierar byggande av fastigheter med gräsrotsfinansiering. 
Gräsrotsfinansiering även kan öka bland mindre icke börsnoterade företag som samlar 
finansiering från privatpersoner som därmed blir ägare i företagen. Redan nu har en del 
banker egna plattformar för gräsrotsfinansiering och i nuläget kan det vara utmanande 
att få tillräckligt med användare till dessa. I framtiden kan dessa plattformar bli mer 
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framgångsrika. Sunabacka tillägger att även andra typer av delningsekonomisk 
verksamhet, såsom person-till-person-lån eller lån från privatpersoner till företag, kan 
öka.  

Det makroekonomiska läget kan enligt Sunabacka dock inverka på delningsekonomins 
framtidsutsikter. Sunabacka hävdar att en låg räntenivå kan vara en bidragande orsak 
till gräsrotsfinansieringens popularitet bland investerare. Gräsrotsfinansiering och 
person-till-person-lån kan erbjuda investerare ett alternativ till investering med 
potentiellt hög avkastning i en ekonomi med låga räntenivåer. Plattformarna för 
gräsrotsfinansiering har etablerats under de senaste tio åren, vilket är en tidsperiod som 
kännetecknas av sjunkande räntenivåer. När räntenivån stiger kan dessa plattformars 
popularitet minska på grund av att det kan bli enklare för investerare att få potentiellt 
höga avkastningar på andra håll.  

På den finansiella marknaden tror samtliga respondenter att delningsekonomisk 
verksamhet kommer att komplettera traditionell verksamhet. Exempelvis menar Laine 
att konsumenter på marknaden i framtiden kan erhålla finansiering som en kombination 
av gräsrotsfinansiering och banklån – det vill säga en kombination av 
delningsekonomiska och traditionella finansieringskällor.  

Inom en del områden är det enligt Laine möjligt att delningsekonomi ersätter 
traditionella aktiviteter. Sunabacka hävdar dock att delningsekonomi knappast helt 
kommer att kunna ersätta traditionella institutioners verksamhet på den finansiella 
marknaden på grund av tung lagstiftning. En del av den traditionella verksamheten kan 
vara svår att ersättas av delningsekonomiska alternativ, till exempel bostadslån eftersom 
kraven relaterade till dessa är rätt höga och även finländsk lagstiftning och 
Finansinspektionen kan begränsa detta. Sunabacka poängterar att delningsekonomin 
ändå inte heller kommer att försvinna på grund av att teknologins utveckling möjliggör 
enklare transaktioner. 

I framtiden menar Sunabacka att banker och andra traditionella institutioner på ett eller 
annat sätt kommer vara delaktiga i delningsekonomi. Enligt Laine kommer dock olika 
banker ha olika roller inom delningsekonomin – en del är märkbart delaktiga i 
delningsekonomisk verksamhet, en del inte. Detta beror på de respektive bankernas 
strategi och inställning till delningsekonomi. Sunabacka tror inte att delningsekonomisk 
aktivitet kommer att vara bankers och andra traditionella institutioners huvudsakliga 
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produkt eller tjänst, utan att en stor del av denna aktivitet kan utvecklas av nya aktörer 
som etableras på marknaden i framtiden.  

I framtiden tror Sunabacka att bankernas och andra traditionella institutioner generellt 
kommer att utgöra det säkra och välbekanta alternativet på den finansiella marknaden. 
Till exempel finns det personer som än idag föredrar kontantbetalning över betalning 
med kort eller mobila betalningar, trots att de moderna alternativen till kontantbetalning 
redan har funnits på marknaden en längre tid. På motsvarande sätt kommer en del 
personer även i framtiden föredra välbeprövade och -etablerade traditionella 
banktjänster över delningsekonomiska tjänster.  

På sikt tror Laine att delningsekonomi antagligen kommer att utveckla traditionell 
verksamhet på den finansiella marknaden. Delningsekonomi har redan i viss mån 
utvecklat traditionell verksamhet, och denna utveckling kommer att fortsätta i 
framtiden. På den finansiella marknaden kan till exempel ekosystem med ökat 
samarbete mellan olika aktörer och tjänsteleverantörer vid produktion av tjänster och 
produkter bli allt vanligare.  

Å andra sidan poängterar Sunabacka att det kanske inte specifikt är delningsekonomi 
som kommer att förändra den finansiella marknaden på sikt: 

Digitaliseringen kommer att göra enormt mycket. Det kommer nog att vara en avsevärt mycket 
större grej. Det här [delningsekonomi] är kanske en liten del av det.  

Den huvudsakliga förändringen kommer enligt Sunabacka alltså att drivas av 
digitaliseringen (som ju även är en av de drivande faktorerna bakom delningsekonomi). 
Digitaliseringen kommer antagligen förändra bankverksamhet snabbare än man kan 
ana. Dock är det enligt Sunabacka viktigt att hitta en lämplig nivå av digitalisering för att 
upprätthålla kundnöjdhet, eftersom många kunder ändå uppskattar en personlig 
relation till banker och möjligheten till personlig rådgivning, trots att till exempel 
mobilbanker redan är ett enkelt och snabbt sätt att få kontakt och uträtta bankärenden. 

För att delningsekonomins utveckling ska fortsätta utvecklas betonar Sunabacka vikten 
av en öppen attityd till delningsekonomi av samtliga aktörer på marknaden. När 
delningsekonomi blir mer ett mer känt fenomen, ökar även den allmänna acceptansen 
och attityden till delningsekonomiska tjänster och aktiviteter blir mer öppen.  

Delningsekonomi har enligt Sunabacka ännu inte nått ut till majoriteten på marknaden:  
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Om det skulle ha nått till majoriteten skulle det finnas fler aktörer. /…/ Det skulle också finnas 
större utbud av olika saker. 

Enligt Laine är även lättare reglering för mindre företag i utvecklingsfasen, samt 
lagstiftning som möjliggör stöd och utveckling av företagsverksamhet i allmänhet viktigt 
för delningsekonomins fortsatta utveckling. På så sätt gynnas företagsamhet, vilket även 
i sin tur utvecklar och gynnar den finländska ekonomin i helhet.  

7.3 Jämförelse och slutsatser 

Digitalisering och välutvecklad informationsteknologi har gynnat uppkomsten av 
delningsekonomisk verksamhet. Verksamheten på andra marknader har fungerat som 
inspirationskälla för aktörer på den finländska marknaden, och välfungerande teknologi 
underlättar implementerandet av delningsekonomiska plattformar. Teknologisk 
utveckling är en bakgrundsfaktor som framkommer i någon form i samtliga intervjuer. 
Skillnaden mellan tidigare versionen av delningsekonomi och den moderna versionen 
ligger just i teknologin (Botsman 2017) och således är teknologisk utveckling och 
möjligheter en nyckelfaktor i delningsekonomisk verksamhet. Resultatet av intervjuerna 
tyder på att teknologin som finns tillgänglig på den finländska marknaden gynnar 
delningsekonomi.  

För konsumenter innebär delningsekonomi på den finansiella marknaden ett alternativt 
sätt att erhålla finansiering. Finansiering från delningsekonomiska källor är i allmänhet 
snabb och lättillgänglig. Att erhålla finansiering från traditionella källor kan i en del fall 
vara svårt (Finansministeriet 2016a) och därmed fungerar delningsekonomi som ett 
enkelt alternativ. Som en bieffekt av lättillgängligheten ökar dock även risken för 
övertrakassering och höga kostnader ifall de totala kostnaderna är oklara eller inte 
beaktas.  

För leverantörer innebär delningsekonomi på motsvarande sätt en alternativ 
investeringsmetod med nya typer av investeringsobjekt. Investering på 
delningsekonomiska plattformar är i allmänhet flexibel och effektiv, med möjlighet till 
hög avkastning. Denna typ av investeringsobjekt förknippas ofta med höga risker 
eftersom det ofta handlar om nya företag och idéer, och det är svårt att veta hur 
framgångsrika dessa kommer att vara. Hög potentiell avkastning innebär enligt trade-
off teorin (Bodie et al. 2014) i allmänhet även hög risk.  

Dessutom är det möjligt att investerare inte har tillgång till samma mängd av 
information om objekten som konsumenter, vilket även konstateras i tidigare forskning 
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om asymmetrisk information med snedvridet urval som följd (Agrawal et al. 2014). Dock 
är det möjligt att minska effekten av asymmetrisk information genom att till exempel 
analysera signaler som sänds av konsumenterna på plattformarna (Connelly et al. 2011).  

Traditionella institutioner är i allmänhet medvetna om att delningsekonomi blir allt mer 
närvarande på den finansiella marknaden och beaktar detta i sin verksamhet på ett eller 
annat sätt. En del deltar aktivt i delningsekonomi med egna delningsekonomiska tjänster 
eller genom samarbete med andra aktörer, medan andra inte desto mera ägnar sig åt 
specifikt delningsekonomiska aktiviteter för tillfället. Den moderna formen av 
delningsekonomi hör ändå inte strikt till bankers och andra traditionella institutioners 
kärnverksamhet och dessa är generellt inte heller först att implementera 
delningsekonomiska aktiviteter på marknaden. Istället etableras nya 
delningsekonomiska företag på marknaden och de traditionella institutionerna anpassar 
sin verksamhet till de nya företagen. 

Respondenterna är dock helt eniga om att delningsekonomi troligen kommer att 
utvecklas och öka på marknaden i framtiden. Det är möjligt att delningsekonomi inom 
en del områden ersätter traditionella aktiviteter, men delningsekonomi förväntas ändå 
inte ersätta eller hota traditionell verksamhet på den finansiella marknaden, utan 
kommer istället fungera som ett komplement. Traditionella institutioner kommer 
troligen också att vara delaktiga i delningsekonomin i varierande grad, men kan ses som 
ett säkert och välbekant alternativ till de nya delningsekonomiska alternativen. 
Delningsekonomisk verksamhet kommer inte att bli traditionella institutioners 
huvudsakliga verksamhet, utan en stor del av utvecklingen kommer att ske genom nya 
delningsekonomiska aktörer på marknaden.  

En delningsekonomisk transaktion baseras på samarbete mellan tre aktörer – 
konsument, leverantör och digital plattform – vilket gör att antalet konsumenter och 
leverantörer på den delningsekonomiska marknaden är en essentiell faktor i antalet 
transaktioner. Ungefär 8 % av finländarna har använt delningsekonomiska tjänster 
(Europeiska Kommissionen 2016) vilket uppskattningsvis innebär att delningsekonomin 
har nått de tidiga användarna enligt Rogers (2003, s. 279) indelning. Detta innebär att 
nästa utmaning för delningsekonomi på den finländska marknaden är att ta sig över 
klyftan mellan de accepterande tidiga användarna och den ifrågasättande majoriteten 
(Moore 2002, s. 20). För att delningsekonomin ska komma över denna klyfta och vara 
attraktivt för majoriteten av individerna på marknaden är det viktigt att de negativa 
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aspekterna som kan hindra konsumenter och leverantörer från att aktivt delta i 
delningsekonomiska aktiviteter revideras och åtgärdas. 

Exempel på faktorer som kan hämma utvecklingen av delningsekonomi är till exempel 
bristande eller otydlig lagstiftning (Arbets- och näringsministeriet 2017b) och bristande 
teknologi (Felländer et al. 2015). De senaste åren har lagar om gräsrotsfinansiering 
(734/2016 och 1072/2017) stiftats i Finland, och även till exempel Skatteförvaltningen 
(2017) har publicerat rekommendationer för skattedeklaration av delningsekonomiska 
aktiviteter. I takt med att teknologin som används för delningsekonomi utvecklas är det 
viktigt att följa med i utvecklingen. Eventuellt kan implementering av ny teknologi (till 
exempel blockkedjeteknik) i framtiden leda till att individers adapteringsprocess till 
innovationer upprepas. Individer som har accepterat och börjat ta del av 
delningsekonomisk verksamhet kanske inte automatiskt accepterar och använder 
blockkedjebaserade tjänster inom delningsekonomi, eftersom blockkedjeteknik kan ses 
som en ytterligare innovation på marknaden. Därför är det vid en eventuell fortsatt 
implementering av blockkedjeteknik inom delningsekonomi viktigt att 
användningsvillkor och funktioner är tydliga för samtliga aktörer på marknaden. 

Delningsekonomi har redan utvecklat den traditionella finansiella marknaden och 
kommer fortsätta vara en bidragande faktor till utvecklingen av den finansiella 
marknaden genom att erbjuda alternativa metoder och på så sätt bredda utbudet av 
finansiella tjänster och produkter på marknaden. För att utvecklingen inte ska stagnera 
är det viktigt att nya företag fortsätter utmana existerande traditionella och 
delningsekonomiska företag med innovativa idéer och metoder. Det är dock inte enbart 
delningsekonomi som kommer att stå för all utveckling på den finansiella marknaden i 
framtiden. En stor del av utvecklingen kommer att ske som en följd av digitaliseringen, 
vilket som begrepp även innefattar delningsekonomi. 
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8 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Delningsekonomi är i sin nuvarande form ett relativt nytt fenomen. Den moderna 
formen är i ett relativt tidigt utvecklingsskede, och det är sannolikt att fenomenet 
kommer att vidareutvecklas i framtiden. Delningsekonomi syns på ett flertal olika 
marknader i olika utformningar och versioner, och rapporter förutspår i allmänhet att 
verksamheten kommer att fortsätta utvecklas positivt sett till användarantal och 
marknadsandelar.  

På den finländska marknaden är delningsekonomi främst utvecklat inom den finansiella 
sektorn sett till transaktionsvärden, men delningsekonomi är inte helt främmande inom 
andra sektorer. I framtiden förutspås värdet av finländska delningsekonomiska 
transaktioner i allmänhet öka. Det finns många möjliga orsaker och faktorer – däribland 
till exempel ekonomiska, sociala och teknologiska – som kan ligga bakom 
delningsekonomins etablering och utveckling på marknaden.  

Statistik över delningsekonomins utveckling på marknaden de senaste åren visar en 
positiv trend (Finansministeriet 2016a; Suomen Pankki 2018). Resultatet av denna 
studie är i linje med tidigare forskning och prognoser som förutspår en fortsatt ökning 
av delningsekonomi på marknaden. Respondenterna är eniga om att delningsekonomi 
kommer att fortsätta utvecklas i positiv riktning på den finansiella marknaden i Finland. 
Delningsekonomi påverkar redan nu den finansiella marknaden genom att bidra till 
marknadsutveckling och bredare tjänsteutbud. Resultatet tyder på att traditionella 
institutioner redan nu och i även framtiden i viss mån bör anpassa sin verksamhet för 
att fortsätta vara ett attraktivt alternativ på en marknad med ökade delningsekonomiska 
influenser. Delningsekonomins roll på den finansiella marknaden är i huvudsak att 
komplettera – och i en del fall ersätta – traditionella institutioners verksamhet. Studiens 
resultat indikerar ändå inte att delningsekonomi utgör ett hot mot traditionella 
institutioners existens i nuläget eller i den närmaste framtiden. 

För att den positiva trenden ska fortsätta är det dock viktigt att även delningsekonomi 
som fenomen fortsätter utvecklas. På motsvarande sätt finns många möjliga faktorer – 
till exempel ekonomiska, sociala och teknologiska – som kan påverka 
delningsekonomins framtid. I resultatet framkommer till exempel myndigheternas 
inverkan på delningsekonomins framtidsutsikter genom lagstiftning och regleringar. 
Tydlig lagstiftning eliminerar osäkerhetsmoment och kan därmed leda till ökad 
acceptans och utövande av delningsekonomisk aktivitet på marknaden.  
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Generellt gynnas delningsekonomi i ett samhälle med välfungerade och innovativ 
teknologi. Ett exempel på innovativ teknologi är blockkedjeteknik, och i början av 2018 
började till exempel alternativa metoder för gräsrotsfinansiering helt baserade på 
blockkedjeteknik etableras på marknaden. De delningsekonomiska plattformarna för 
gräsrotsfinansiering etablerades som ett effektivare alternativ till traditionell 
finansiering genom att eliminera mellanhänder i form av finansiella institutioner. Denna 
blockkedjebaserade form av gräsrotsfinansiering marknadsförs som en ännu effektivare 
form av gräsrotsfinansiering genom att i sin tur eliminera mellanhänder i form av 
digitala plattformar samt de transaktionskostnader som många delningsekonomiska 
plattformar i dagens läge uppbär. Den nuvarande versionen av delningsekonomi med 
plattformar är ett steg i utvecklingen av den finansiella marknaden. Denna version är 
knappast det sista steget i utvecklingen, utan i framtiden kan nya versioner av 
delningsekonomi bidra till utvecklingen av den finansiella marknaden.  

Det är omöjligt att förutspå framtiden. Det står dock klart att delningsekonomi är en av 
de faktorer som påverkar den finansiella marknaden i viss mån redan nu genom att 
komplettera och bidra till att utveckla traditionella institutioners verksamhet. 
Framtidsutsikterna tyder på att delningsekonomins betydelse kommer att öka i 
framtiden och fortsätta påverka verksamheten på den finansiella marknaden.  

8.1 Förslag för fortsatt forskning 

Delningsekonomi är ett relativt nytt fenomen på den finansiella marknaden och 
marknaden i allmänhet. Under de senaste åren har utvecklingen framskridit i snabb takt, 
och det är möjligt att den snabba utvecklingen fortsätter i framtiden. En naturlig 
fortsättning på denna studie är en uppföljning av delningsekonomins verkliga utveckling 
i framtiden där de möjliga scenariona som diskuteras i denna studie bekräftas.  

Beroende på den teknologiska utvecklingen och marknadsutvecklingen överlag är det 
även möjligt att nya former av delningsekonomisk verksamhet etableras på den 
finansiella marknaden vilket även öppnar upp möjligheter för fortsatt forskning i ämnet. 
Exempelvis kunde delningsekonomiska tjänster baserade på blockkedjeteknik utgöra ett 
intressant studieområde när denna typ av delningsekonomisk aktivitet har nått längre i 
utvecklingen.  

I nuläget är tillgången på kvantitativt datamaterial relativt begränsad, men i takt med att 
delningsekonomin etableras på marknaden ökar även möjligheterna att undersöka 
fenomenet med hjälp av kvantitativa metoder. 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE: TRADITIONELLA FÖRETAG 

1. Vad betyder delningsekonomi för er?  
 
2. Varför tror ni att delningsekonomin har etablerats på den finländska marknaden?  

3. Har ni gjort något för att anpassa era tjänster till delningsekonomin? Varför/varför 
inte?  

Om ja på fråga 3: 

(a) Hur har ni anpassat er verksamhet?  

(b) Hurdan har responsen från kunder varit?  

(c) Hur påverkar det er övriga traditionella verksamhet?  

(d) Finns ytterligare planer på delningsekonomisk verksamhet?  

Om nej på fråga 3: 

 (a) Finns planer på att i framtiden utveckla delningsekonomisk verksamhet?  

4. Vilka anser ni vara de främsta fördelarna respektive nackdelarna med 
delningsekonomiska tjänster på den finansiella marknaden jämfört med traditionella 
tjänster a) för investerare (långivare) och b) för låntagare?  

5. Hur tror ni att delningsekonomi utvecklas i framtiden i allmänhet?  

6. Anser ni att delningsekonomisk verksamhet kommer att a) försvinna, b) ersätta eller 
c) komplettera traditionell affärsverksamhet på den finansiella marknaden i framtiden?  

7. Vilken är bankernas eller andra traditionella finansiella företags roll i 
delningsekonomin för tillfället? Hur ser ni på bankernas roll på den finansiella 
marknaden i framtiden?  

8. Tror ni delningsekonomin kommer att förändra den finansiella bankverksamheten på 
sikt?  

9. Vad krävs för att utvecklingen och utbredningen av delningsekonomiska företag och 
tjänster i Finland ska fortsätta?  
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE: DELNINGSEKONOMISKA FÖRETAG 

 
1. Vad betyder delningsekonomi för er?  

2. Varför tror ni att delningsekonomin har etablerats på den finländska marknaden?   

3. Vilka anser ni vara de främsta fördelarna respektive nackdelarna med 
delningsekonomiska tjänster på den finansiella marknaden jämfört med traditionella 
tjänster a) för investerare och b) för låntagare?  

4. Använder någon typ av personer delningsekonomiska tjänster mer än andra på er 
plattform (t.ex. med avseende på kön, ålder, bakgrund)?  

5. Har ni mött svårigheter eller hinder i upprättandet av er tjänst?  

6. Hur tror ni att delningsekonomi utvecklas i framtiden i allmänhet?  

7. Anser ni att delningsekonomisk verksamhet kommer att a) försvinna, b) ersätta eller 
c) komplettera traditionell affärsverksamhet på den finansiella marknaden i framtiden?  

8. Vilken är bankernas eller andra traditionella finansiella företags roll i 
delningsekonomin för tillfället? Hur ser ni på bankernas roll på den finansiella 
marknaden i framtiden? 

9. Tror ni delningsekonomin kommer att förändra den finansiella bankverksamheten på 
sikt?  

10. Vad krävs för att utvecklingen och utbredningen av delningsekonomiska företag och 
tjänster i Finland ska fortsätta?  

 


