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Framlagt av Mittengruppen 

Behandlas i Utskottet för ett hållbart Norden  
 

Medlemsförslag 
om att underlätta delningsekonomin i Norden 

Förslag 

Mittengruppen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet  

att samordna och se över de regelverk som berör delningsekonomi i Norden för att 

uppmuntra och tydliggöra affärsmöjligheter 

 

att inom ramen för konsumentskyddsmyndigheter och -reglering omfatta de avtal 

inom delningsekonomin där köparen skaffar tjänsten för sitt privata bruk och att be-

vaka att försäkringar för handel inom delningsekonomin etableras över tid  

 

att se vilka vanliga delningsekonomiska näringsområdens reglering kunde göras 

mindre strikta, så att tröskeln att börja verksamheten är lägre 

Bakgrund 

En av delningsekonomins grundtankar är att människor skall kunna dela med sig av sina r e-

surser som ofta är värdefulla för andra människor då användningsgraden av resurserna inte 

når sin fulla potential. I en delningsekonomi kan andra människor då låna eller hyra resursen 

till ett förmånligt pris istället för att köpa resursen själv eller hyra den från traditionella distr i-

butörer. Exempelvis kan det vara billigare att hyra någon annans bil för en stund istället för 

att vända sig till en biluthyrningsfirma. Den ekonomiska nyttan är självklar både för distr i-

butören och användaren. Idén med modellen är att dela med sig av sina resurser för att und-

vika onödig konsumtion och därmed bidra till en till hållbar utveckling i takt med det nordiska 

samhällets snabba digitalisering. 

 

Uppkomsten av företag som t.ex. Airbnb och Uber har medfört viss problematik där männ i-

skor inte längre är säkra på ifall verksamheten i Norden ses som laglig eller icke. I synnerhet 

människor som fungerar som tjänsteleverantörer inom delningsekonomin har stött på mo t-

gångar gällande lagligheten. Också konsumenterna drabbas av osäkerheten, vilket leder till 

att verksamhetsmodellen inte uppnår sin fulla potential. 

 

Mittengruppen anser att vi måste se till att de nuvarande regelverk som berör delningsek o-

nomi inte stoppar utvecklingen av ett av de mest framgångsrika fenomen i affärsvärlden idag. 
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Norden ska vara föregångare i innovation och uppmuntra till entreprenörskap, också inom 

delningsekonomin.  

 

Många länder har redan strategier inom delningsekonomin. T.ex. Amsterdam fattade nyligen 

beslut om att tillåta uthyrning av lägenhet till AirBnB upp till 60 dagar om året. Norden måste 

ta efter och gå i samma riktning, men säkra en ändring av lagen om hyra av bostadslägenhet 

så att tillfällig överlåtelse av användarrätten av en bostadslägenhet alltid förutsätter hyre s-

värdens samtycke.  

 

Delningsekonomin bör också försäkra användare och uthyrare om vem som bär ansvar och 

vilka kriterierna är för tjänste- och produktutbytet. Det finns oklarheter kring vad som händer 

om något går snett mellan användare och uthyrare till exempel. Här finns utrymme för ut-

veckling av nya produkter, till exempel försäkringar.  

 

Omsättningen på denna marknadsform förväntas tredubblas till 2025, och otaliga nya företag 

som baserar sig på delningsekonomins paradigm dyker upp varje vecka. Dock riskerar de ex i-

sterande regleringarna att hindra nya innovationer och nya företag från att uppstå.  
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