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Betänkandet SOU 2017:26 Delningsekonomi - på användarnas villkor 

Delningsekonomin, utgör ömsesidighet och definieras ofta som: 

• nyttiggörande av en vilande eller underutnyttjade resurs 

• matchning av tillgång till, och efterfrågan på, resursen 

• ett fokusskifte från privat ägande av resursen till tillgänglighet 

• social gemenskap 

Utredningen beskriver vad som hänt inom delningsekonomi, men mycket lite om vad som kan tänkas 

komma av denna. Den växande delen med blockkedjor (block-chain) beskrivs mycket kortfattat, trots 

att det sannolikt är den delen som kommer att växa mest. Man kan konstatera att Bitcoin börjar ta 

fart, vilken bygger på block-chain, liksom att Microsoft köpt företag som specialiserat sig på denna 

teknik. Block-chain-tekniken bygger inte på någon ansvarig plattform som förmedlare, vilket hela 

utredningen baserar sina resonemang kring. För framtiden vore det av betydelse att detta belystes 

bättre. 

Ömsesidigheten i delningsekonomin beskrivs heller inte särskilt utförligt. Fokus ligger helt på den 

användare som köper eller använder resursen, men mycket lite kring användaren som upplåter eller 

säljer resursen. Det kommer sannolikt att skapas en flytande gräns mellan privatperson, egenanställd 

och näringsidkare, vilket inte berörs i utredningen. Man tar heller inte upp möjliga konsekvenser av 

att delningsekonomin inte underställs samma regler som gäller för småföretag inom samma bransch, 

vilket naturligtvis blir omöjligt att kontrollera. Med befintligt stränga regler för företag, även de allra 

minsta, kommer dessa att missgynnas i delningsekonomin. När det lilla gatuköket eller kaféet 

kontrolleras av kommunen så kommer Siv som serverar grannens mellanstadiebarn fika efter skolan 

att sakna kontroll. Siv kommer heller inte att behöva kassaregister, personalliggare eller risk för att 

Skatteverkets övriga kontrollanter ska dyka upp. Att, som utredningen antar, delningsekonomin 

skulle gynna nyföretagandet bygger inte på särskilt stor verklighetsgrund. 

Större delen av utredningen baseras på konsumentskydd i mening skydd för användaren av resursen. 

Man går utförligt igenom olika lagar som kan påverka konsumenten och vilka möjligheter som finns 

för att sätta press på den som tillhandahållit resursen. Förslagen i denna del är få och inte utförligt 

beskrivna. Stora delar baseras i stället på ansvaret hos plattformsägaren, t.ex. Airbnb, vilket med 

block-chain-tekniken inte kommer att ha någon betydelse. 

Utredningen har egentligen bara 5 förslag, vilka i endast lite utsträckning tar idéer från den 

internationella överblick man beskriver i ett par kapitel. Förslagen är: 
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• att ge Konsumentverket ansvar för att informera om vad delningsekonomin innebär. Det är 

vällovligt, men både för sent och i förslaget endast inriktat till de som tänker bruka resursen och 

väldigt lite till dem som upplåter resursen. Dock tar man en idé från Storbritannien att man skulle 

upprätta ett webbaserat tjänsteavtal i delningsekonomin. Det är bra, men här bör bägge sidor av den 

ömsesidiga delningen ges lika utrymme för att det ska bli ett brukbart verktyg. 

• att Konsumentverket får i uppdrag att i samarbete med Konkurrensverket, och i samråd med andra 

berörda myndigheter, under en treårsperiod följa hur delningsekonomin utvecklas i ett 

användarperspektiv och rapportera resultaten till regeringen. Det är gott och väl att ge myndigheter 

ett direkt uppdrag att följa utvecklingen, men det borde väl ligga i myndigheternas normala 

skyldigheter? Varför blandas inte avnämarsidan in i detta arbete? Eller småföretagare, vilka kan 

förväntas påverkas av delningsekonomins lägre myndighetskrav? 

• Tvistlösning genom att låta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) sågs inte som någon bra lösning, 

men något egentligt förslag till annat system lämnades inte. Man formulerar istället att en särskild 

nämnd för alternativ tvistlösning skulle kunna övervägas. För det är tiden dock inte mogen. Det 

förutsätter att någon form av branschorganisation för plattformsföretagen etableras. Detta skulle 

baseras på en lösning där inte block-chain finns med, vilket vore oansvarigt. 

• Egenåtgärder. Här definierar man detta som åtgärder som företagen i en bransch på ett 

systematiskt sätt vidtar i syfte att sanera marknaden från illojala affärsmetoder och andra oönskade 

företeelser. En vanlig sådan egenåtgärd är kvalitetscertifiering av företag i branschen. Utredningen 

har här glömt att verksamheter i delningsekonomin kan vara alltifrån ytterst lokala till globala, samt 

att allt inte ens idag hanteras via någon ansvarig plattform. Att ”marknaden” ska ta ansvar brukar 

innebära att stora aktörer bestämmer och diskvalificerar de mindre. Utgå från EU:s Small Business 

Act om att tänka småskaligt först, så kanske det går att definiera regler utgående från de allra minsta. 

• Stöd till innovationer och utveckling av delningsekonomin. Här diskuterar man om vilka uppdrag 

Tillväxtverket, Vinnova och Almi kan tänkas ha inom detta område. Man lägger inget förslag för stöd 

till innovationer, trots att man anger det i rubriken. Man resonerar istället kring om en positiv och 

hållbar utveckling av delningsekonomin ska främjas skulle någon av dessa myndigheter kunna få i 

uppdrag att utveckla program där företag såväl som ideella organisationer kan söka stöd för 

innovationer och utveckling av delningsekonomin lokalt, nationellt och internationellt. Därmed tar 

man också stöd hos kommuner, forskningsinstitut, frivilligorganisationer m.fl. utan några närmare 

preciseringar. 

Sammantaget är utredningen om delningsekonomin smal och ensidig. Den verkar ha utförts under 

stark tidspress och dragit väldigt få slutsatser om framtida scenarios i denna spännande utveckling. 

Utredningen har stött sig i huvudsak på forskare, jurister och andra tjänstemän, vilka är 

utomordentliga att beskriva vad som hänt och kanske nuläge. För att beskriva en möjlig framtid är 

entreprenörer och ungdomar säkert att föredra. 

 

I detta ärende har förbundsordföranden Anne A Marbrandt beslutat och näringspolitiskt ansvarig 

styrelseledamot Erik Sjölander varit föredragande.  

 



 
 

3 
 

Med vänlig hälsning 

Anne A Marbrandt 

Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund 


