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Abstract 
 

This thesis examines whether two sharing economy organisations, Uber and Bilpoolarna, can 

be characterized by Elinor Ostrom’s principles for cooperation of common goods, or not. The 

idea for the research question came from the global difficulties with the decision-making 

regarding the climate issue and Elinor Ostroms studies about the possibility to create 

sustainable cooperations regarding the distribution of common goods. If cooperation is 

possible, we might be able to together develop the climate actions in the right direction and 

make sustainable distributions of resources we have despite missing actions on a global level. 

The current growth of the sharing economy could be a sign of that possibility.  

 

The final result is that the association Bilpoolarna fulfills all principles more or less while 

Uber fails to fulfill principle 3, 5 and 6, and only to a small extent fulfills the remaining 

principles. The result indicates that Ostrom’s principles of cooperation not only characterizes 

common, non-excludable goods such as water and land, but also can extend its principles to 

the distribution of modern resources, such as the cars of Bilpoolarna – as long as the 

cooperation is voluntary and on a local level. 

 

Keywords: sharing economy, sustainability, sustainable cooperations, Elinor Ostrom, 

rational choice, Uber, Bilpoolarna, resource distribution 
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 

Med hållbar utveckling menas den utveckling som tillgodoser dagens behov utan att det är på 

bekostad av framtida generationer och deras behov.1 Begreppet introducerades 1981 av Lester 

Brown och  fick internationell spridning 1987 i rapporten ”Vår gemensamma framtid”, ledd 

av den dåvarande norska statsministern Gro Harlem Brundtland.2 Begreppet hållbarhet består 

av tre delar; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, och det centrala budskapet från 

rapporten var betydelsen av bevarandet av klimatet och våra naturresurser när man arbetar för 

ekonomisk tillväxt och social utveckling. Att naturresurserna inte överutnyttjas och att miljön 

bevaras är en förutsättning för att det ekonomiska och sociala arbetet ska kunna fortgå.3 Idag 

ser det inte alltid så ljust ut i arbetet för bevarandet av naturresurserna då vi fortsätter att 

konsumera mer än vad jorden hinner att producera. Enligt WWF tar jordens ekologiska 

budget (vad jorden producerar och har råd att förbruka) slut i augusti, och gapet mellan 

konsumtion och naturens produktion väntas öka ytterligare om vi ser till utvecklingen.4  

 

På sikt kan överytnyttjandet av naturresurserna ha förödande konsekvenser som kräver 

kostsamma lösningar.5 Trots det tycks seriösa och globala överenskommelser om kollektiva 

åtgärder, såsom kontroll och begränsning av utsläppsnivåer utebli - och av samma anledning. 

Det är för dyrt.6 Förklaringen till överutnyttjandet av de allmänna resurserna, alltså de 

resurser alla får ta del av så som vatten, luft och mark, kan delvis förklaras av Garret Hardins 

teori om Allmänningens Dilemma, vilken handlar om att människan kommer att nyttja en 

allmän resurs till sin fördel även om det på sikt innebär att resursen överutnyttjas.7 Det kan i 

sin tur innebära att jorden, som utgörs av alla sina naturresurser, på sikt kan komma att 

överutnyttjas eftersom att jorden i sig kan ses som en allmän resurs. Som national- och 

miljöekonomen William Nordhaus uttryckt sig;”The quality of the climate is a global public 

                                                
1 NGO Committee on Education from United Nations. Towards Sustainable Development. I Our Common 
Future: Report of the World Commission on Environment and Development 
2 Drews, Anna Lena, Granath, Berith. FN-fakta nr 2/12: Hållbar utveckling. FN (2016) 
3 Drews, Anna Lena, Granath, Berith. FN-fakta nr 2/12: Hållbar utveckling. FN (2016) 
4 WWF. Rekordtidig Overshoot Day – Jordens resurser tar slut 8 augusti (2016-08-08)  
5 Dalby, Simon. What happens if we don't take nature for granted. I Global politics: a new introduction, Jenny 
Edkins och Maja Zehfuss(eds.) (2013) s, 55 
6 Kennedy, Donald. Sustainability and the Commons. I Science (2003) 
7 Rankin, Daniel J. The tragedy of the commons in evolutionary biology I Trends in scology & evolution 
(Amsterdam) (2007) s. 643 
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goods: nobody on Earth can be excluded from it, and there is no limit to how many people 

can benefit from it.”8 

 

Elinor Ostrom, forskare och nobelpristagare, har dock bevisat att Garret Hardins teori om 

Allmänningens Dilemma inte alltid stämmer överens med de historiska erfarenheterna. Enligt 

Ostroms forskning kan vi faktiskt samsas om gemensamma, allmänna resurser under rätt 

förutsättningar. Hon har i sin forskning bland annat funnit att ett antal principer verkar 

karaktärisera hållbara samarbeten kring fördelningen av resurser.9 

 

Idén till forskningsfrågan som undersöks i uppsatsen har sin utgångspunkt i svårigheterna att 

ta globala beslut om klimatåtgärder och frågan om huruvida delningsekonomi som modell 

medger ökade möjligheter till samarbeten om gemensamma resurser. Om det är möjligt att 

samsas, som Elinor Ostroms forskning visat, skulle vi nämligen gemensamt kunna driva 

klimatarbetet i rätt riktning och göra en rimlig delning av våra resurser, oavsett hur resultaten 

blir på de globala klimatmötena. Kanske är förmågan att själva samsas om resurserna vad 

uppkomsten av alla delningsekonomiska organisationer visar prov på. Antalet 

delningsekonomiska organisationer har nämligen ökat på senare tid.10 AirBnb och Uber är två 

kända exempel på detta och konceptet går ut på att man istället för att äga lånar eller hyr det 

man är i behov av en annan person. Om ens bostad står tom - då kan man enkelt hyra ut den 

genom trovärdiga digitala plattformar. Om bilen används sällan och man har tid över på 

kvällarna - då kan man bli Uberchaufför och skjutsa någon annan. Det handlar om en 

resursfördelning som blir både miljövänlig och ekonomisk för användarna. Den intressanta 

frågan är därför om driften av delningen av moderna, underutnyttjande resurser liknas vid 

Elinor Ostroms principer för en hållbar delning av allmänna resurser?  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Mot bakgrund av ovanstående så är syftet med uppsatsen att analysera huruvida Elinor 

Ostroms forskning om hanterandet av naturresurser kan tillämpas på två utvalda typer av 

delningstjänster som distribuerar och administrerar en mer modern resurs; bilar. Kan 

                                                
8 Méjean, Aurélie, Lecocq Franch, Muluguetta, Yacob. Equity, burden sharing and development pathways: 
reframing international climate negotiations. I Springer Science och Business Media Dordrecht (2015) s. 1 
9 Ostrom, Elinor. Allmänningen som samhällsinstitution (2009) s. 14 
10 SOU 2017:26. Delningsekonomi på användarnas villkor. Betänkande av utredningen om användarna i 
delningsekonomin, s. 52 
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delningsekonomiska verksamheter också karaktäriseras av principerna? För att kunna 

uppfylla syftet blir min forskningsfråga därför; 

I vilken utsträckning uppfyller de delningsekonomiska organisationerna Uber och 

Bilpoolarna Elinor Ostroms principer för ett ansvarsfullt och hållbart samarbete över 

gemensamma resurser? 

 

1.3 Val av teoretisk referensram och delningsekonomiska organisationer 

Elinor Ostroms forskning är den huvudsakliga teorin och analysredskap som används i 

undersökningen. Då syftet är att undersöka hur väl företagen överensstämmer med hennes 

principer kommer jag även använda mig av hennes begreppsdefinitioner.  

 

För att få en så bred uppfattning om frågan som möjligt har jag valt två organisationer som 

kan ses som representativa för delningsekonomin men som samtidigt skiljer sig åt på vissa 

punkter. Den första organisationen som valts är Uber, ett företag på global nivå som erbjuder 

tjänster för bilresor. I min research av delningsekonomi, eller kollaborativ konsumtion som 

det också kallas11, så är Uber ett vanligt exempel som tas upp och därför blir det ett naturligt 

val med utgångspunkt i vad som är representativt. Det finns även en stor mängd material om 

just Uber, både på deras egna hemsida och i vetenskaplig litteratur. Paradoxalt nog har 

mängden tillgänglig information om Uber varit så omfattande att kompletterande intervjuer 

med två Uberchaufförer ändå befunnits nödvändiga för att få en fullgod uppfattning inför 

analysen. Det primära material från Ubers hemsida begränsades till deras dokument om 

juridiska villkor, utöver det har vetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar använts i 

materialinsamlingen av Uber.  

 

Den andra organisationen som undersöks är Bilpoolarna i Uppsala eftersom det är intressant 

att ha två organisationer som båda är delningsekonomiska inom samma område, dvs transport, 

men som skiljer sig i både storlek och ägandeform, då Bilpoolarna är en lokal ekonomisk 

förening som administrerar utlåning av ett mindre antal bilar. Det finns också en klart 

hanterbar mängd information, stadgar och villkor att granska på Bilpoolarnas hemsida. Även 

en representant från Bilpoolarna intervjuas som kompletterande information.  

 

                                                
11 SOU 2017:26. Delningsekonomi på användarnas villkor. Betänkande av utredningen om användarna i 
delningsekonomin, s. 306 
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Båda organisationer har gemensamt att bilanvändningen är i fokus, då Uber i korta drag 

handlar om köp av resor via bil, och Bilpoolarna som administrerar och tillhandahåller bilar 

som användare får låna för att själva resa med. De har också gemensamt att organisationen till 

stor det drivs av medlemmarna. Uber behöver personer som är villiga att skjutsa och 

Bilpoolarna är en ekonomisk förening som tillsammans beslutar som föreningens regler och 

policys. Valet av verksamheter som kommer att undersökas i det empiriska kapitlet har alltså 

gjorts för att få en så bred bild som möjligt efter förutsättningarna och uppsatsens omfattning.  

 

1.4 Metod och design av undersökning 

Undersökningen testar hur väl Elinor Ostroms forskning går att tillämpa på vald empiri (som 

är två delningsekonomiska organisationer i detta fall). Studien är alltså teoriprövande i sin 

design och främst textanalytisk i sin metod, och jag har med hjälp av en mall som presenteras 

i nedanstående kapitel samlat relevant material om hur de delningsekonomiska 

organisationerna förhåller sig till samarbetsprinciperna.  

 

Då analysobjekten kommer vara framförallt verksamhetsbeskrivningar i textform kommer en 

kvalitativ textanalys användas som metod, och analysverktyget som används är sju av Elinor 

Ostroms åtta principer för samarbete över allmänna resurser. Avsikten med undersökningen 

att få en helhetsbild och grundförståelse för ämnet snarare än förståelse på detaljnivå. 

Kvalitativ textanalys kan användas för flera syften, främst för att systematisera och kritiskt 

granska.12 Denna undersökning gör både och, då jag både kommer systematisera och söka 

samband mellan de olika verksamhetsuppläggen inom företagen och sättet man jobbar på, 

alltså vad man i metodologisk ordning skulle kunna kalla att logiskt ordna innehållet 13, men 

också kritiskt granska huruvida samarbetsprinciperna kan tillämpas på detta eller ej. 

 

För att se till att tillräckligt och rätt material samlas in under textbearbetningen har följande 

tolkning och förtydligande av samarbetsprinciperna använts som mall. 

 
Princip 1: Klart definierade gränser - vilka har tillgång till resursen och ej?  
Princip 2: Kongruens mellan appropriering och tillhandahållande och de lokala förhållandena - hur ser 

regler ut för tillhandahållande och uttag av resursen?  
Princip 3: System för kollektiva val - hur ser möjligheterna ut för kollektiva beslut? 

                                                
12 Esaiasson, Peter. Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, individ och marknad. (2012) s. 211 
13 Ibid 
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Princip 4: Övervakning - hur övervakar man att besluten efterlevs? 
Princip 5: Stegvis höjda straff - hur ser straffen för regelbrott ut? 
Princip 6: Mekanismer för konfliktlösning - vilka mekanismer finns för konfliktlösning? 
Princip 7: Minimalt erkännande av rätten att organisera sig - hur ser relationen ut mellan lokala 

(svenska) myndigheter och den delningsekonomiska organisationen ut? 
Princip 8: För komplexa resurspooler: nästlade enheter. (Denna princip utelämnas) 

 

Efter att ha samlat in material som besvarar de frågor som relaterar till principerna jämförs det 

med Elinor Ostroms beskrivningar av principerna för att se om det finns likheter. 

 

Analysen har kompletterats med intervjuer med två Uberchaufförer och en hemsideansvarig 

inom Bilpoolarna för att få en djupare förståelse. Intervjuerna var 15 minuter vardera och har 

genomförts för att komplettera och bekräfta informationen från det insamlade materialet. 

Uberchaufförerna intervjuades i Stockholm under var sin kortare Uberresa och Bilpoolarnas 

hemsideansvariga intervjuades via telefon. Semistrukturerade intervjuer karaktäriseras av att 

intervjuaren har en mall som utgångspunkt men som kan modifiera denna mall under tiden 

som intervjun pågår beroende på vad intervjupersonen svarar på frågorna. Intervjuerna blir 

alltså mer eller mindre olika från varandra beroende på intervjuperson och situation.14 Både 

under intervjun med den hemsideansvariga på Bilpoolarna och med Uberchaufförerna 

inleddes intervjun med att jag presenterade mig själv och mitt arbete, och att syftet med 

intervjuerna var att objektivt studera och inte är att svartmåla någon typ av verksamhet. I 

början ställdes också något mer generella frågor för att sedan smalna av och fokusera på 

frågor som kunde upplevas som svårare att svara på, till exempel frågor om konfliktlösning 

och möjlighet att delta i gemensamma beslut. Det finns dock fortfarande risk för 

intervjuareffekt, framförallt att de som intervjuas anpassar sina svar så de överensstämmer 

med vad de tror är mina förväntningar eller att de undanhåller viktig information på grund av 

osäkerhet över vad mitt syfte med intervjun är. 

 

Metoden som används för att besvara frågeställningen är alltså en kvalitativ textanalys i 

kombination med tre kompletterande semi-strukturerade intervjuer.  

 

 

 

                                                
14 Patel, Runa, Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning (2003) s. 86 
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1.5 Avgränsning 

Med anledning av delningsekonomiska företags framväxt är det intressant att undersöka 

verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv. Om verksamheterna och resursutnyttjandet 

uppfyller stora delar av samarbetsprinciperna - talar det för en fortsatt expandering av 

delningsekonomi och effektivt resursutnyttjande i framtiden? Hur mycket kan 

delningsekonomi bidra med i arbetet för ett förbättrat klimat? Detta är några exempel på 

följdfrågor som skulle vara intressanta att fördjupa sig i, men som förblir obesvarade frågor i 

just denna studie. Undersökningen syftar därför till att fungera som en grund för fortsatt 

forskning inom delningsekonomi ur ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Elinor Ostrom och Garret Hardin har delade åsikter om hur allmänna resurser ska hanteras. 

Detta till följd av de olika slutsatser de drar i frågan om samarbetet om allmänna resurser. 

Hardin menar att ett privatiserande eller begränsning av tillgången till resursen är nödvändigt 

för att undvika allmänningens tragedi.15 Ostrom å andra sidan tror, med utgångspunkt i 

hennes studier, att ett självreglerat system kan fungera, under rätt förutsättningar. 

Privatisering är alltså inte alltid nödvändigt för att resursdelningen ska vara hållbar.16 

Diskussionen om vilken ägandeform som är mest lämplig lämnas utanför denna studie. 

Däremot är det värt att påpeka att just delningsekonomiska företag kan tänkas befinna sig 

någonstans i gränslandet mellan privatisering och gemensamt förvaltande. Det är en privat 

verksamhet, men där driften av företaget eventuellt kan karaktäriseras av samarbetsprinciper 

för gemensamt resursutnyttjande. Om ett delningsekonomiskt företag och en 

delningsekonomisk förening uppfyller dessa principer eller ej är vad undersökningen avser att 

besvara.  
 
En fråga som kanske uppstår vid det här laget är om det verkligen är rimligt att tillämpa 

Elinor Ostroms samarbetsprinciper på delningsekonomiska organisationer, framförallt på 

företag som Uber? Ostroms forskning grundas nämligen på studier av mindre samhällens 

hanterande av gemensamma naturresurser, s k allmänningar. De företag som undersöks i 

följande undersökning förvaltar istället fordon - alltså privatägda ting och inte allmänna 

naturresurser. Men, av just den anledningen att Ostroms forskning visat sig ha relevans och 

                                                
15 Hasnas, John. Two theories of environmental regulation. Social Philosophy and Policy. (2009) s. 96 
16 Vollan, Björn, Ostrom, Elinor. Cooperation and the Commons. Science (2010) s. 923 
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förklaringskraft inom allt ifrån psykologi till antropologi17 blir det intressant att se om hennes 

forskning även kan tillämpas på detta område. 

 

Resultatet från analysen kommer kunna ge en indikation på hur väl mindre respektive större 

delningsekonomomiska organisationer överensstämmer med Elinor Ostroms principer för 

hållbara samarbeten över allmänna resurser. Själva frågan om matchningen av 

samarbetsprinciperna mot andra delningekonomiska koncept är intressant och inspirerar till 

ytterligare idéer på undersökningsfrågor som berör klimatfrågan, till exempel. 

 

Den princip som utelämnas är princip 8: Vid mer komplexa resurspooler: nästlade enheter. 

Denna princip gäller alltså vid mer komplexa fall där det skulle behövas mer djupgående 

forskning över hur organisationsenheterna förändras i förhållande till varandra. 

 

1.6 Disposition 

Undersökningen är uppbyggd i fem huvudsakliga delar; 1) introduktion med forskningsidén 

och tillvägagångssätt, 2) teoretisk referensram om delningsekonomi samt teori om samsande 

av gemensamma resurser, 3) empirisk del med information om driften och uppbyggnaden av 

de valda delningsekonomiska organisationernas Uber och Bilpoolarna, 4) analys av 

uppfyllandet av principerna och 5) en friare diskussion om potentiella orsaker till skillnaderna 

mellan organisationernas uppfyllande av principerna, och sedan en avslutande slutsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Ostrom, Elinor. Allmänningen som samhällsinstitution (2009) s. 19 
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2. Teoretisk referensram 
I kapitel 2 presenteras den teoretiska referensram som utgör underlag för analys av de 

delningekonomiska organisationernas uppfyllande av samarbetsprinciperna. 

 

2.1 Delningsekonomi 

Delningsekonomi, även kallat kollaborativ konsumtion eller nyttjandeekonomi18 innebär att 

privatpersoner delar på redan existerande och ofta underutnyttjande resurser. Resurserna ska 

även kunna delas med fler användare än den närmaste bekantskapskretsen för att identifieras 

som delningsekonomisk verksamhet.19 Företag inom delningsekonomin äger inte vanligtvis 

de resurser som hyrs ut, som till exempel bilar eller bostäder, utan företaget bistår istället med 

en plattform där användare och utlånare av resursen kan mötas. Företagens mjukvarumodeller 

har också ofta självreglerande mekanismer och digitala system för driften av verksamheten, 

till exempel betalningssystem, försäkringar och betygssättningssystem.20  

 

Delningen av resurser är inget nytt fenomen, men idag en stigande trend i takt med de 

tekniska utvecklingarna.21 Uppkomsten av delningsekonomiska verksamheter kan förklaras 

av en rad olika faktorer och digitalisering och migration är två av dem. En större andel 

människor befinner sig i rörelse samtidigt som digitaliseringen möjliggör skapandet av 

digitala plattformar där människor kan mötas för att byta varor och tjänster.22 

Klimatproblemen gör också att alternativa produktions- och konsumtionssätt, däribland 

delningsekonomin, lyfts fram och uppmuntras.23 Något som beskrivs vara typiskt viktigt för 

att delningsekonomiska verksamheter ska kunna både växa fram och bestå är också att det 

finns ett tillräckligt stort utbud av resursen man efterfrågar, att resurserna för det mesta är 

underutnyttjade och därför finns tillgängliga, att man tror på resursdelningen som koncept och 

även att man känner tillit till främlingarna man möter.24  

 

                                                
18 SOU 2017:26. Delningsekonomi på användarnas villkor. Betänkande av utredningen om användarna i 
delningsekonomin, s. 306 
19 Schuck, Johan. ”Delningsekonomin gäller bara ett fåtal”, Dagens Nyheter (2017-04-04) 
20 Allen, Darcy. The Sharing Economy. I Review (1997) s. 24 
21 Källström, Emil, Felländer, Anna, Wennerholm, Cecilia, Saatchi, Mernosh. Digitalisering är en väg in i vårt 
samhälle. Dagens Industri Digital. (2016-01-25)  
22 Källström, Emil, Felländer, Anna, Wennerholm, Cecilia, Saatchi, Mernosh. Digitalisering är en väg in i vårt 
samhälle. Dagens Industri Digital. (2016-01-25) 
23 Verboven, Hans; Vanherck, Lise. The sustainability paradox of the sharing economy. I Uwf Umwelt 
Wirtschafts Forum, (2016) s. 303 
24 Botsman, Rachel, Rogers, Roo.What’s mine is yours. (2011) 2. uppl. s. 7 



  12 

Karin Bradley forskar vid KTH och har lett den statliga utredningen och kartläggningen över 

användandet av delningstjänster som publicerades nu den 3 april 2017.25 Utredningen har 

pågått under ett års tid med syftet att kartlägga olika delningsekonomiska modeller och också 

deras förhållande mellan användare och rådande lagstiftning. Trots risken för uteblivna skatter 

vid tjänste-/produktutbyten är det av statligt intresse att se över eventuella behov av 

lagändringar eller andra metoder som kan användas för att främja delningsekonomins 

utveckling.26 På vissa håll i Sverige arbetas det redan idag aktivt med att främja uppkomsten 

av delningsekonomiska verksamheter, exempelvis i Karlstad där man tagit fram 

”klädbytarskåpet Tage” för att få föräldrar att enklare byta barnkläder med varandra och i 

Göteborg där bibliotek deltagit i ”Dela mera” som är ett projekt som går ut på att skapa 

samlingsplatser för utbyte av verktyg, kläder och liknande. I vissa områden där den offentliga 

servicen varit bristfällig har delningsekonomiska verksamheter växt fram, som till exempel 

samåkningstjänster i glesbygder som inte har en fungerande kollektivtrafik.27 Andra positiva 

effekter av delningsekonomin som tas upp är tillväxtmöjligheterna och att konsumtionen i 

samhället kan bli mer resurseffektiv och hållbar.28  

 

Idag har ungefär 10 procent av svenskarna nyttjat delningstjänster, och då främst 

samåkningstjänster så som Uber, och uthyrning av korttidsboende, till exempel AirBnb.29  Det 

är flest yngre i urbana områden som tar del av tjänsterna och vidare har omkring 80 procent 

av användarna positiva erfarenheter av de delningsekonomiska tjänsterna. Intressant är att 

endast en knapp procent av användarna har varit med om sådana problem som skulle kunna få 

juridiska påföljder. Driften av de delningsekonomiska tjänsterna överlag verkar alltså fungera 

bra och just därför menar också Karin Bradley, efter att nu ha utrett frågan, att man kan vänta 

med att lagstifta om regler för detta område.30  
 
Det är värt att notera är att delningsekonomi inte är att förväxla med begreppet cirkulär 

ekonomi, då cirkulär ekonomi är ett bredare begrepp som i stora drag innebär att det som 

                                                
25 SOU 2017:26 s.1 
26 SOU 2017:26. Delningsekonomi på användarnas villkor. Betänkande av utredningen om användarna i 
delningsekonomin, s. 12 
27 SOU 2017:26 s. 69 
28 SOU 2017:26 s. 70 
29 Schuck, Johan. ”Delningsekonomin gäller bara ett fåtal”, Dagens Nyheter. (2017-04-04) s. 19 
30 Ibid s. 19 
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produceras ska vara återvinningsbart, vilket i sin tur minskar miljö- och hälsopåverkan.31 I 

diskussionen om cirkulär ekonomi är alltså effektivt resursutnyttjande och förebyggande av 

stora mängder avfall centralt eftersom ett minskat avfall är en förutsättning för den cirkulära 

ekonomins framväxt. 32 Delningsekonomi kan däremot ses som en del i den cirkulära 

ekonomin, eftersom en effektiv delning av resurser också stimulerar den cirkulära 

ekonomin.33 

 

2.2 Bakgrund till uppkomsten av de åtta principerna 

Garret Hardin har i en berömd artikel i Science från 1968 uppmärksammat ”allmänningens 

tragedi”, vilket innebär att en gemensam resurs blir överutnyttjad och förbrukad så 

småningom då de individuella brukarna prioriterar sin egen nytta framför det allmännas 

bästa.34 Tidigare forskning (så som Hardins) om skapandet av självreglerande lösningar på 

fördelningen av allmänna resurser betonar svårigheterna att enas, att vara säkra på att reglerna 

efterföljs och att inga så kallade free-riders, (alltså de som nyttjar en gemensam tillgång utan 

att bidra till arbetet för den35), också problemen med att skapa ett adekvat 

övervakningssystem. Hardin illustrerar fenomenet genom ett berömt exempel om herdar och 

boskap; finns det en gemensam betesäng kommer varje rationell herde vara motiverad att 

placera den mängd djur på ängen att det ger direkta fördelar, även om det innebär att 

betesängen till slut blir förbrukad då alla herdar tänker på sin egen vinning snarare än det 

allmännas bästa; nämligen betesmarkens överlevnad över tid.36  
 
Elinor Ostrom37 beskriver Garret Hardins artikel i Science 1968 om ”The Tragedy of the 

Commons” som provocerande.38 Elinor Ostrom har nämligen i sin forskning visat att den 

                                                
31 Dir. 2016:3. Kommittédirektiv. Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär 
ekonomi (2016-01-14) s. 3 
32 Ibid  
33 Ibid 
34 Rankin, Daniel J. The tragedy of the commons in evolutionary biology. I Trends in scology & evolution 
(Amsterdam) (2007) s. 643 
35 Hardin, Russel. The Free Rider Problem. Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2003-03-21) 
36 Rankin, Daniel J. The tragedy of the commons in evolutionary biology. I Trends in scology & evolution 
(Amsterdam) (2007) s. 643 
37 Elinor Ostrom (1933-2012) började sin forskningskarriär vid Indiana University i USA, där hon snabbt blev en 
nyckelperson i Indiana Universitys många statsvetenskapliga forskningsprojekt med fokus på b.la spelteori och 
rationellt beslutsfattande, distribuering av resurser och frågor gällande statlig styrning. Under sin tid som 
forskare har hon varit delaktig i skrivandet av över 600 forskningsartiklar, 30 böcker och vid år 2012 hade 
Ostrom över 54 000 citeringar i Google scholar. År 2009 mottog Ostrom nobelpriset i ekonomi för sin forskning 
och är därmed den första kvinnliga nobelpristagaren i ekonomi. (Dolšak Nives, Levi Margaret, Prakash Aseem. 
Elinor Ostrom. PS: Political Science and Politics (2012) s. 791) 
38 Ostrom, Elinor. Allmänningen som samhällsinstitution (2009) s. 14 
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historiska erfarenheten inte alltid överensstämmer med dessa påstådda problem. Det har 

funnits, och finns fortfarande självreglerande system för hantering av gemensamma, allmänna 

resurser.39 Ostrom har till exempel visat att lokala samhällen skapat hållbara system över 

vattendistribution. En intressant slutsats från hennes forskning är att sju, (och i vissa 

komplexa fall åtta stycken) designprinciper verkar karaktärisera hållbara samarbeten om de 

allmänna resurserna.40 Resultatet från forskningen ifrågasätter även gamla teoretiska 

antaganden om mänsklig rationalitet - för (den nu empiriskt bevisade) förmågan att samarbeta 

för det allmännas bästa stämmer inte helt överens med klassiska, hobbeianska teorier om 

människan som nyttomaximerande och egoistisk.41 Ostrom har med utgångspunkt i sin 

forskning en mer optimistisk syn på både människor och politiker eftersom hon menar att 

förnuftighet och rationalitet inte per automatik behöver innebära själviskhet.42 I motsats till 

Garret Hardins teorier om Allmänningens Dilemma menar hon att det allmännas bästa även 

kan bli den enskildes bästa. Egenintresse och allmänintresse är förenligt, så samarbete över de 

allmänna resurserna är därför möjligt. Forskningens betydelse är alltså viktig, då den sträcker 

sig över stora delar av forskningsfältet; alltifrån kulturantropologer, ekonomer till statsvetare 

utför nu studier som vilar på en forskningsgrund uppbyggd av Elinor Ostrom.43 

 

2.3 De åtta principerna som karaktäriserar ett hållbart samarbete 

En likhet mellan de institutioner Elinor Ostrom undersökt är att samtliga institutioner ställs 

inför komplicerade och osäkra miljöförhållanden.44 Trots att svårigheterna att distribuera 

naturresurserna och den osäkerhet det innebär har individerna och samarbetena förblivit 

stabila. Detta beror på att det utvecklas normer över rätt och fel, och att individerna därför kan 

leva sin vardag nära varandra utan att konflikter uppstår - man sitter ju i samma sits. Ostrom 

observerar även en annan likhet mellan de olika institutionerna som är att alla har en relativt 

homogen grupp deltagare när det gäller allt ifrån kunskap till etnicitet. Olikheter inom detta 

kan vanligtvis leda till viss splittring av grupper enligt Ostrom.45  En av de mest 

uppseendeväckande likheterna Ostrom finner i sin undersökning är att samtliga institutioner 

verkar uppfylla kriteriet hållbarhet; de överlever med tidens gång och är inte på bekostnad av 

                                                
39 Dolšak Nives, Levi Margaret, Prakash Aseem. Elinor Ostrom. PS: Political Science and Politics (2012) s. 791 
40 Ostrom, Elinor. Allmänningen som samhällsinstitution (2009) s. 14 
41 Ibid, s.16 
42 Lewin, Leif. Skytteanska priset; Att belöna de viktigaste bidragen till ämnets utveckling. (2010) s. 664 
43 Ostrom, Elinor. Allmänningen som samhällsinstitution (2009) s. 19 
44 Ibid s. 136 
45 Ibid s. 137 
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framtida generationer eftersom att de inte överutnyttjas. Även om de praktiska anledningarna 

till institutionernas hållbarhet skiljer sig dem åt så har Ostrom funnit sju gemensamma och 

generaliserande kriterier som karaktäriserar dessa institutioners överlevnad, samt en åttonde 

designprincip som används för att förklara mer komplexa resurssystems överlevnad.46 Med 

designprincip menar Ostrom här ”ett väsentligt moment eller villkor som bidrar till att 

förklara hur dessa institutioner har lyckats bevara den gemensamma resurspoolen och få 

generation efter generation av appropriatörer att följa gällande regler”.47 Ostrom betonar dock 

att listan är till viss del spekulativ, och att det vore för extremt att påstå att designprinciperna 

utgör absolut nödvändiga villkor för att institutionerna ska överleva över tid. Däremot påstår 

Ostrom att principernas användbarhet och relevans är hög och att vid ytterligare forskning av 

ämnet lär man upptäcka stora likheter med de designprinciper hon pekat ut.48 Vid fortsatt 

forskning har man också funnit liknande samarbeten över resurser som också kan 

karaktäriseras av principerna.49 Man har observerat att mindre samhällen och samarbeten som 

uppfyllt principerna tenderade att vara mer hållbara i jämförelse med liknande samhällen som 

inte uppfyllde dem. Däremot har det inte varit lika lätt att tillämpa principerna på mer 

storskaliga samarbeten över resurser, och det råder en allmän tveksamhet bland forskare inom 

området att en tillämpning på storskaliga samarbeten skulle vara möjlig. Men ännu finns inte 

tillräcklig med forskning för att kunna utesluta möjligheten att hennes designprinciper även 

kan karaktärisera mer storskalig styrning av resurser.50 Till exempel har Fleischman et al.51 

undersökt fem större områden med samarbeten över gemensamma resurser och jämfört dessa 

med Ostroms principer. Områdena som undersöktes var b.la. Barriärrevet i Australien och 

floden Rhen i Europa. Det man kom fram till att var att principerna om tydliga gränser, 

övervakning, stegvis höjda sanktioner och konfliktlösningsmekanismer (princip 1, 4, 5 och 6) 

kunde karaktärisera samarbetena medan resterande principer hade svag eller ingen 

förklaringskraft till samarbetets utformning.52 

                                                
46 Ibid s. 138 
47 Ibid s. 138 
48 Ostrom, Elinor. Allmänningen som samhällsinstitution (2009) s. 138 
49 Lacroix, Karine. An alternative policy evaluation of the British Columbia carbon tax: broadening the 
application of Elinor Ostrom's design principles for managing common-pool resources. Ecology and society 
(2015) s. 40 
50 Ibid 
51 Fleischman Forrest D., Ban Nathalie C., Evans Louisa S., Epstein Graham, Garcia-Lopez Gustavo, 
Villamayor-Tomas Sergio. Governing large-scale social-ecological systems: lessons from five cases. 
International Journal of the Commons (2014) 
52 Fleischman Forrest D., Ban Nathalie C., Evans Louisa S., Epstein Graham, Garcia-Lopez Gustavo, 
Villamayor-Tomas Sergio. Governing large-scale social-ecological systems: lessons from five cases. 
International Journal of the Commons (2014) 



  16 

 
Princip 1: Klart definierade gränser 

Den första designprincipen handlar om att det ska finnas tydliga gränser mellan vilka som får 

använda resurserna och inte.53 Det beskriver Ostrom som ett första steg mot organisering av 

det kollektiva handlandet. Utan en klar definition över vilka som faktiskt får ta del av resursen 

finns möjligheten att obehöriga tar del av resursen och handlar på ett sätt så att andras 

ansträngningar i samarbetet upplevs som lönlösa. Det är alltså nödvändigt med gränser för att 

undvika s k free-riders och att det i sin tur minskar tilltron till samarbetet och lusten att 

fortsätta handla för det allmännas bästa.54 

 

Princip 2: Kongruens mellan appropriering och tillhandahållande och de lokala 

förhållandena 

Det behövs även tydliga och skräddarsydda regler för när, var, hur och hur mycket 

användarna får ta del av resurserna. Reglerna måste anpassas till eventuella lokala 

förändringar, som till exempel ett plötsligt minskat utbud av resursen.55 De fördelar som fås ut 

av samarbetet bör även stå i proportion till det arbete/personliga kostnad som man bidrar 

med.56 Som exempel tar Ostrom upp skillnader mellan de spanska vattenförsörjningssystem 

hon observerat. Exempelvis används vattenauktioner för att fördela vattnet mellan 

appropriatörerna av Tibidammen; på morgonen får de reda på vattennivån i dammen och 

också, med denna nivå som utgångspunkt, veta hur mycket vatten de kan få ut per betald 

timme. Ett annat exempel på system med andra regler är i Valencia, där vattenförsörjningen 

har mer strikta regler och bonden vet redan på förhand hur mycket vatten hen kan få ut, men 

inte exakt när hen får tillgång till vattnet.57 Vidare används också olika typer av 

finansieringssystem och olika hög avgift beroende på de lokala omständigheterna.58 

 

Princip 3: System för kollektiva val 

                                                
53 Lacroix, Karine. An alternative policy evaluation of the British Columbia carbon tax: broadening the 
application of Elinor Ostrom's design principles for managing common-pool resources. Ecology and society 
(2015) s. 41 
54 Ostrom, Elinor. Allmänningen som samhällsinstitution (2009) s. 140 
55 Lacroix, Karine. An alternative policy evaluation of the British Columbia carbon tax: broadening the 
application of Elinor Ostrom's design principles for managing common-pool resources. Ecology and society 
(2015) s. 41 
56 Cox Michael, Arnold Gwen, Villamayor Tomás Sergio. A review of design principles for community-based 
natural resource management. Ecology and Society (2010) 
57 Ibid s. 141 
58 Ibid s. 142 
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Här pekar Ostrom på vikten av möjligheten för användaren att vara med och modifiera 

reglerna för resursutnyttjandet. Eftersom individerna interagerar med varandra i ett samarbete 

över gemensamma resurser är det möjligt att reglerna behöver ändras med tidens gång så de 

passar bättre med de lokala förhållandena och också med medlemmarnas åsikter om 

samarbetet.59 Det ska finnas lättillgänglig information om strategier, regler m.m. för samtliga 

medlemmar.60 Om användare av en gemensam resurspool startar ett samarbete som 

karaktäriseras av dessa tre principer (tydliga gränser för vilka som är delaktiga och ej, 

skräddarsydda regler utifrån lokala förhållanden och delaktighet i kollektiva val), så finns 

goda möjligheter att skapa en samling regler för resursens överlevnad. Dock förutsätter det att 

kostnaden för att modifiera reglerna är relativt låga.61 De tre principer som redogjorts för kan 

alltså anses utgöra en första grund för samarbetet. De kommande fem principerna handlar mer 

om upprätthållandet av samarbetet.  

 

Princip 4: Övervakning 

Övervakning är fundamentalt för att reglerna ska efterlevas, och enligt Ostrom behöver inte 

denna övervakning göras av externa myndigheter utan istället av användarna själva. 

”Problemet att få medlemmarna att följa reglerna - oavsett reglernas ursprung - trollar 

analytiker ofta bort genom att förutsätta att det finns allvetande och allsmäktiga externa 

myndigheter som driver igenom avtalen. I de fall som beskrivits här har ingen extern 

myndighet varit så närvarande att den har kunnat spela någon roll i det dagliga 

genomdrivandet av gällande regler.”62 

 

Princip 5: Stegvis höjda straff 

Om någon användare bryter mot reglerna över resursanvändandet - vad händer då? Ostroms 

studier har visat att oftast höjs straffen stegvis beroende på hur mycket man brutit mot 

reglerna.63 Straffen, eller sanktionerna som det också kallas, utdöms av andra användare av 

resurspoolen eller av särskilt ansvariga tjänstemän (ofta är de själva användare av 

                                                
59 Lacroix, Karine. An alternative policy evaluation of the British Columbia carbon tax: broadening the 
application of Elinor Ostrom's design principles for managing common-pool resources. Ecology and society 
(2015) s. 42 
60 Cox Michael, Arnold Gwen, Villamayor Tomás Sergio. A review of design principles for community-based 
natural resource management. Ecology and Society (2010)  
61 Ostrom, Elinor. Allmänningen som samhällsinstitution (2009) s. 142 
62 Ibid s. 142-143 
63 Cox Michael, Arnold Gwen, Villamayor Tomás Sergio. A review of design principles for community-based 
natural resource management. Ecology and Society (2010) 
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resurspoolen) och de första sanktionerna som utdelas för någon som brutit mot regler är ofta 

relativt milda. Även här är det alltså användarna själva som administrerar över sanktionerna, 

ingen extern myndighet. Anledningen till att reglerna efterföljs beror på att aktörerna tror att 

det gemensamma målet för resurspoolen uppnås och att också andra användare följer 

reglerna. På grund av att det finns sanktionsmedel i samarbetet kan man använda sig av 

termen ”kvasifrivillig efterlevnad”64 av reglerna. Med kvasifrivillighet menas att man är fri att 

välja om man vill följa en regel eller ej, men om man inte följer den blir man ställd till svars 

och tvingad till att betala - förutsatt att man blir tagen av de ansvariga.65 Ostrom finner i sina 

observationer även att övervakningskostnaderna är relativt låga på grund av reglerna och 

utformningen av resursdelandet. I vissa bevattningssystem där man väntar i tur och ordning på 

vattentillgången kommer ”fuskaren” komma i kontakt med nästa användare. Det blir svårt att 

använda vattnet innan utsatt tid, eftersom resursen då utnyttjas av en annan användare, och 

också att använda vattnet efter sin utsatta tid, eftersom att nästa användare då väntar på sin 

tur. På så sätt är bevakningen självreglerande i vissa av Ostroms studerade miljöer. De 

användare som är mest angelägna om att utnyttja resursen och mest angelägna om att fuska 

kommer i kontakt med varandra (de som är för tidiga för sin utsatta tid möter de som utnyttjar 

sin tid till sista sekund).66 

 

Princip 6: Mekanismer för konfliktlösning 

Användarna och tjänstemännen ska ha tillgång till forum där konflikter kan lösas 

kostnadseffektivt. Om användarna av resurspoolen ska följa regler och samsas under en 

längre tid stället det krav på lösningar vid regelöverträdelser, och Ostroms studier visar att de 

med kostnadseffektiva mekanismer mer troligt överlever över tid.67 Kanske har man brutit 

mot en regel oavsiktligt? Isåfall bör individerna som samsas om resursen kunna lösa 

problemet med ev. en sanktion eller att regelöverträdelsen kompenseras på något sätt.68 

 

Princip 7: Minimalt erkännande av rätten att organisera sig 

                                                
64 Levi, Margaret i Of Rule and Revenue (1988) s, 53, hämtat ur Ostrom, Elinor; Allmänningen som 
samhällsinstitution (2009) s. 144 
65 Ostrom, Elinor. Allmänningen som samhällsinstitution (2009) s. 144 
66 Ibid s. 146 
67 Cox Michael, Arnold Gwen, Villamayor Tomás Sergio. A review of design principles for community-based 
natural resource management. Ecology and Society (2010)  
68 Ostrom, Elinor. Allmänningen som samhällsinstitution. (2009) s. 151 
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För att den gemensamt styrda resurspoolen ska överleva över tid krävs acceptans från externa 

myndigheter.69 Externa myndigheter bör ge tillåtelse och erkänna individernas rätt till 

självorganisering, samtidigt som de inte lägger sig hur distributionen ska gå till, eftersom det 

skulle försvåra för användarnas samarbete.70  

 

Princip 8: Nästlade enheter 

I mer avancerat uppbyggda resurspooler krävs att de olika enheterna är nästlade i varandra 

och i lokala förhållanden.71  Inrättandet av regler på en enhet kräver anpassning till andra 

enheterna, annars blir det komplexa systemet ofullständigt och ostrukturerat.72 Denna princip 

utelämnas i analysarbetet i denna undersökning. 

Figur 1 illustrerar samarbetsprincipernas uppbyggnad. Nummer 1-3 utgör en grund som ger goda 

förutsättningar för ett hållbart samarbete, och resterande fem upprätthåller den grund som byggts upp. 

Grundprinciperna är färgade i mörkblått och resterande i ljusblått. Figuren återkommer i analysarbetet. 

 

 

 

 

                                                
69 Cox Michael, Arnold Gwen, Villamayor Tomás Sergio. A review of design principles for community-based 
natural resource management. Ecology and Society (2010)  
70 Ostrom, Elinor. Allmänningen som samhällsinstitution (2009) s. 153 
71 Cox Michael, Arnold Gwen, Villamayor Tomás Sergio. A review of design principles for community-based 
natural resource management. Ecology and Society (2010)  
72 Ostrom, Elinor. Allmänningen som samhällsinstitution (2009) s. 153 
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3. Empirisk del: Bilpoolarna och Uber 
Följande kapitel kommer redogöra för driften och upplägget av valda delningsekonomiska 

verksamheter. En mindre och en stor verksamhet kommer undersökas för att få en bredare 

bild över huruvida delningsekonomi och Elinor Ostroms principer verkar överensstämma eller 

inte. 

 

3.1 Bilpoolarna i Uppsala 

Bilpoolarna är en ekonomisk förening i Uppsala som startades 1998 som ett initiativ av 

Naturskyddsföreningen. Föreningen har i skrivande stund ungefär 80 medlemmar.73 Syftet 

med föreningen är att tillgodose medlemmarnas behov av bilar, och deras medlemmar är allt 

ifrån privatpersoner till företag och andra föreningar. Bilpoolarna drivs ideellt och bistår med 

sju bilar i dagsläget, och erbjuder möjligheter att använda poolbilar i andra städer än Uppsala. 

Bokningen av bilarna görs på Bilpoolarnas interna hemsida och kostnaden för användningen 

beräknas på mils- och tidsbasis.74 

 

3.2 Bilpoolarnas stadgar och regler 

I Bilpoolarnas stadgar står att endast medlemmar i föreningen med nyttjanderätt har rätt att 

nyttja bilarna. För att bli medlem i föreningen och ta del av bilarna måste man kunna uppvisa 

giltigt körkort, annars har man endast rätt att stå som passiv medlem. Vidare måste man utse 

en huvudmedlem per hushåll (gäller dock inte företag som ses som en huvudmedlem i sig) 

samt betala årsavgift på 1200 kronor per år och en medlemskostnad/”pant” på 5000 kronor 

vid början av medlemsskapet. För att bli medlem fyller man i en medlemsansökan på deras 

hemsida och tar del av stadgar, ordningsregler, villkor för medlemsskap och 

kostnadsberäkningar innan styrelsen går igenom och beslutar om ens medlemsskap. §5 om 

medlemsskap kan sammanfattas i att både fysiska och juridiska personer kan bli medlemmar 

så länge de vill, och kan antas vilja främja föreningens ändamål, vilka beskrivs under §3 i 

listan över stadgar. Ändamålen är att dels främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom 

att erbjuda ekonomiskt effektiva och miljövänliga motorfordon, dels att föreningen utöver det 

tillsammans ska verka för en förbättrad trafik och fordonsutnyttjande ur både säkerhets- och 

miljöperspektiv. 

 

                                                
73 Hemsideansvariga, Bilpoolarna, intervju, Uppsala (2017-05-03) 
74 Bilpoolarna. [online] URL http://bilpoolarna.se/offentlig/ (hämtad 2017-04-20) 
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Det finns möjlighet att få beviljat extra nyttjanderätt för en person som bor i samma hushåll 

som en redan beviljad medlem, i detta fall kan separata avtal mellan berörda parter bli 

aktuellt. Vidare i §3 om ändamål betonas att ett medlemsskap ställer vissa krav på gemensamt 

förvaltande då man förväntas utföra vissa arbetsuppgifter, då Bilpoolarnas verksamhet sköts 

på ideell basis. Under kapitlet Utträde under §5 beskrivs att en medlem har rätt att gå ur 

föreningen tidigast ett år efter att man blivit medlem. Vid utträde har medlemmen rätt att 

återfå sin inbetalda insats, men som medlem bör man samtidigt vara beredd på att föreningen 

behåller medlemmens andel av föreningens ekonomiska förlust - om det varit en förlust dvs.75 

 

Kapitlen under §5 behandlar regler om avstängning. Gällande avstängning skrivs att styrelsen 

kan tillfälligt ta bort medlemmens rätt att nyttja poolbilarna om det finns osäkerhet över 

huruvida nyttjarna följt reglerna inom nyttjanderätten eller ej, eller kan skada föreningens 

verksamhet i övrigt. En avstängning är alltså inte lika allvarligt som en uteslutning, då en 

avstängning innebär att att medlemmen (och eventuellt de andra nyttjare som kopplas till 

medlemmen, till exempel familjemedlemmar) inte längre får använda fordonstjänsterna eller 

har rätten att nominera andra eller sig själv till styrelsen, tillfälligt. Däremot har man 

fortfarande rätt att delta i verksamheten på andra sätt eller att ta del av 

verksamhetsinformation så som ekonomisk information. Man har även rätt att b.la. motionera 

och rösta på föreningsmötena trots en avstängning. Restriktionen av en avstängning - 

nämligen att inte använda bilarna eller nominera sig själv eller andra till styrelsen - gäller tills 

dess att styrelsen tar tillbaka avstängningen. En komplett uteslutning används först när en 

medlem brutit mot stadgarna, inte utför de uppgifter man åtagit sig eller skadar föreningen på 

något sätt och även fått en varning om det. Ändrar man inte beteende efter varningen blir man 

alltså helt utesluten ur föreningen och har ingen deltaganderätt, men man kan dock inom två 

månader överklaga beslutet till styrelsen. Medlemsavgifter den uteslutna medlemmen betalat 

går till föreningens reservfond. 

 

Bilpoolarnas styrelse regleras i §10. De har en ordförande, en vice ordförande, mellan en till 

fem ledamöter och upp till fem ersättare för ordinarie ledamöter. Ordförande i föreningen 

sitter under ett år och väljs på årsmötet, som sker senast under mars månad. Ledamöter och 

ersättare behåller istället sin position i två år. Under §16 beskrivs styrelsens uppgifter vara att 

bevaka att föreningens intressen efterlevs, ansvara för ekonomi, medlemsförteckningar samt 

                                                
75 Ibid 
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verkställa de beslut som tas under ett föreningsmöte. Föreningsmöten behandlas i §13 och de 

som har rätt att delta i mötena är medlemmar och de med nyttjanderätt, alltså både 

medlemmar och eventuellt närstående personer som fått nyttjanderätt till motorfordonen via 

huvudmedlemmen. Både i frågan om stadgeändringar och upplösning av förening så krävs ett 

gemensamt beslut vid två föreningsstämmor på raken, där ett av mötena ska vara ett årsmöte. 

Vid den andra och slutgiltiga stämman krävs också att minst 66% av rösterna är för ett 

upplösande av föreningen. Vid upplösande av föreningen delas föreningens kapital mellan 

medlemmarna beroende på hur mycket varje medlem betalat in. 

 

3.3 Intervju med hemsideansvarige på Bilpoolarna76 

Av en telefonintervju med Bilpoolarnas hemsideansvariga får jag följande information. 

 

I dagsläget har Uber ungefär 80 medlemmar, vissa känner varandra och andra inte. 

Föreningen startades 1998 som ett initiativ av Naturskyddsföreningen på grund av 

miljömässiga skäl. Miljömedvetenhet är fortfarande centralt i föreningen och en vanlig 

anledning till att man blir medlem. Även kostnadsfrågan spelar in - alla har inte råd att köpa 

egna bilar och då är ett medlemsskap i en bilpool ett alternativ. Andra praktiska anledningar 

spelar också in, som att man bor centralt i Uppsala och har problem att hitta bra 

parkeringsplatser. Bilpoolarna anpassar sin verksamhet till vissa lokala omständigheter. Till 

exempel placerar man bilar i de medlemstätaste områdena i Uppsala. Börjar det vara uppåt 10 

medlemmar i ett område placeras en bil där. För bilarnas skötsel utses två ansvariga 

medlemmar per bil.  

 

På frågan om hur engagerade medlemmarna är svaret, inte helt oväntat, att det varierar. Rent 

generellt beskrivs engagemanget dock vara bra eftersom det är enkelt och fritt fram att delta 

på stämmor och möten. Alla är välkomna att lämna in motioner om hur Bilpoolarna kan 

förbättras. Ett medlemsskap förutsätter också att man är villig att arbeta å föreningens vägnar, 

då man har arbetsplikt för att hålla ned priserna. Man kan till exempel bli ansvarig skötare för 

en av bilarna, eller få särskilda ansvarsuppdrag. Styrelsemedlemmarna är de mest ansvar och 

uppsättningen av styrelse beskrivs som stabil, den ändras inte så mycket i uppbyggnad eller 

vilka som utgör den. Inom styrelsen finns ett bestående engagemang eftersom att föreningen 

drivs ideellt och posterna är oavlönade, dock med undantag för kassör och ordförande som får 

                                                
76 Hemsideansvariga, Bilpoolarna, intervju, Uppsala (2017-05-03) 
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ett visst arvode för arbetet. Inom styrelsen finns det särskilda arbetsgrupper. Kvinnan jag 

pratar med ansvarar för den externa hemsidan till exempel, och en annan medlem sköter 

driften av den interna bokningssidan. De har också en PR-grupp och en ekonomigrupp. 

Ekonomigruppen sköter räkningar och administration, de kan även vara delaktiga i inhyrning 

av bilar från OKQ8 som behövs göras då det är slut på föreningens egna bilar, alltså 

överbokat. Bilpoolarna har bilgaranti så därför kan det bli aktuellt att hyra in extra bilar vid 

behov. I övrigt klarar de sig på de 7 bilar de tillhandahåller i nuläget. Bilarna leasas under tre 

år och säljs sen.77  

 

Bilpoolarna har tydliga regler för vad som gäller för utnyttjande av poolbilarna. Om 

exempelvis bilen inte lämnas tillbaka i tid så ges böter som sanktionsmedel, och bötessumman 

ökar i takt med tiden man överskrider övertalad inlämningstid. Bryter en användare mot regler 

och till exempel lämnar tillbaka lånad bil för sent märks det relativt snabbt då användarna 

själva behöver lösa vissa problem som uppstår. Att inte lämna tillbaka bilen i tid ses som 

allvarligt, framförallt då det ofta är någon efteråt som kan ha bokat den. I sådana fall får den 

person som är sen med inlämningen av bilen ringa den person som ska ha bilen efter och 

försöka lösa problemet. Vid kris och sen inlämning är det alltså viktigt att man kommunicerar 

med berörda parter - bilskötare och nästkommande användare. 

 

Sanktionerna för ett regelbrott höjs beroende på hur allvarlig styrelsen tycker att 

regelöverträdelsen är. En för sen inlämning av bilen är okej under förutsättning att det är 

godtagbara skäl, att man verkar ärlig och att förseningarna inte är återkommande problem. I 

övrigt är det bra om det syns att man är ångerfull och vill gottgöra för problemen som uppstår, 

för till exempel en för sen inlämning av bilen påverkar nästa användare direkt. Eftersom att 

Bilpoolarna har bilgaranti räknar användarna med att få ut bilen vid rätt tidpunkt och planerar 

efter det också. Det går alltså inte att lämna tillbaka bilen för sent vid upprepade tillfällen - det 

blir ett besvär för användarna. Det finns exempel på när användare haft en nonchalant 

inställning gentemot reglerna och det gått väldigt långt. I sådana fall blir avstängning aktuellt 

och några fall även uteslutning, de vill dock lösa eventuella konflikter och behålla 

medlemmarna. Därför har de utformat stadgar så att en medlem som är utesluten fortfarande 

får delta i föreningsverksamheten. 

 

                                                
77 Hemsideansvariga, Bilpoolarna, intervju, Uppsala (2017-05-03) 
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Uppsala kommun bistår med en gratis parkeringsplats på Uppsalahem vid Erikshem i 

Uppsala, men förutom det bidrar de inte med så mycket, men de motarbetar inte heller. 

Hemsideansvarige: ”vi är ju en förening så de har antagligen inget intresse av att involvera sig 

i vår verksamhet i någon större utsträckning.”78 

 

3.4 Uber 

Uber är en tjänst, ofta förknippad med taxiverksamhet, där resenären via en applikation på 

mobilen kan boka en bilresa. Uber matchar då resenär med chaufför och behåller enligt viss 

marknadsföring 5% - 20% av priset för resan.79 Idag verkar det dock ändrat då Uber behåller 

uppemot 60% av priset för resan.8081  Resterande går till den oberoende leverantören; 

chauffören. För att bli chaufför måste man uppfylla vissa krav samt i vissa länder ha sin egna, 

försäkrade bil att köra med. Körschemat bestämmer chauffören själv så många har Uber som 

ett deltidsjobb. Uber finns i över 50 städer i 12 länder,82 och att resa via dem är oftast billigare 

än en vanlig taxiresa.83 Ubers betalningssystem gör att parterna inte bry sig om betalning - det 

sköts automatiskt. 84 

 

3.5 Ubers stadgar och regler 

Ubers juridiska villkor finns tillgängligt för alla på deras hemsida. Inledningsvis skrivs det att 

Uber kan ändra villkoren eller policys över tid, och att ändringarna publiceras på b.la. 

hemsidan.8586 Fortsätter man använda Ubers tjänst efter en sådan ändring implicerar det att 

man även samtycker till ändringarna av villkoren. Det står också att Uber samlar och 

använder de personuppgifter man uppger, och kan även uppge dessa till berörd 

försäkringsgivare eller företag vid eventuell olycka eller konflikt för att lösa problem som 

uppstått.87 Som användare godkänner man att sin licens till att använda tjänsten är 

återkallelig, begränsad, icke-exklusiv och icke-överförbar.88  
 

                                                
78 Hemsideansvariga, Bilpoolarna, intervju, Uppsala (2017-05-03) 
79 Pullen, John Patrick. Everything You Need to Know About Uber. Time (2014-11-04)  
80 Intervju Uber chauffören Fergal 
81 Veckans Affärer. Uber Eats och Foodoras cykelbud vittnar om slavlöner – så lite tjänar de (2017-03-23)  
82 Billing, Mimi. Så gick svenskens taxitjänst från uppstickare till miljardbolag i Mellanöstern. Dagens Industri 
Digital (2017-04-17)  
83 Pullen, John Patrick. Everything You Need to Know About Uber. Time (2014-11-04) 
84 Henrik Ek. Uppgifter: Uber Pop förblir olagligt i Sverige. Expressen (2016-11-29)  
85 Uber. Juridiska Uber B.V Villkor. (2016-01-22) 
86 Intervju Uberchauffören Fergal 
87 Uber. Juridiska Uber B.V Villkor. (2016-01-22) 
88 Uber. Juridiska Uber B.V Villkor. (2016-01-22) 
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Uber utger sig för att vara ett teknologiföretag snarare än ett transportföretag då man med 

hjälp av sina teknologiska plattformar (app och hemsida) matchar resenär med chaufför. 

Chaufförerna som kör Uberbilarna är självständiga leverantörer eller anställda av Uber.89 

Detta garanteras genom att Uber har en intervjuprocess där lämpliga kandidater/blivande 

chaufförer får signera avtal om villkoren. Under intervjuprocessen granskas den person som 

söker om att bli Uberchaufför; både personens bakgrund och kännedom/kunskap om det 

geografiskt utvalda området man ska serva måste uppfylla vissa krav.90  

 

Vissa påstår att Uber inte kan ha fullständig kontroll över sina chaufförer eftersom 

chaufförerna använder sina egna bilar, bestämmer arbetsschema själv och utstår en minimal 

bevakning under tiden de skjutsar sina resenärer. De få regleringarna i kombination med 

Ubers i många fall transportföretags-nischade marknadsföring (trots att de utger sig för att 

vara ett teknologiföretag) har lett till vissa juridiska tveksamheter, bland annat i Kalifornien.91 

Före detta Uberchaufförer har vittnat om att Uber å andra sidan till en hög grad involverar sig 

i eller influerar ens arbete, speciellt arbetsschema. Uber skickar ut rekommendationer för 

datum och tider till b.la särskilda event och konferenser då det kan tänkas vara större behov 

än vanligt med skjuts, och eftersom att Uberchaufförernas löner till stor del är 

provisionsbaserade och med särskilda bonussystem för de mest engagerade chaufförerna så 

blir det att man skjutsar de tider Uber rekommenderar, berättar en f d Uberchaufför.92 

Eftersom att Uber administrerar och bestämmer priset för en Uberresa har de alltså kontroll, 

indirekt.93 I vissa fall kan Uberchaufförer leasa en Uberbil att köra med (undantag b.la. 

Sverige där Uber hyr bilar av ett åkeri)94, och om chauffören i fråga är i stort behov av 

inkomsten från Uberskjutsandet blir Ubers rekommendationer snarare regler på grund av den 

beroendeställning personen befinner sig i.95 

 

För att få skapa ett konto på Uber måste man vara minst 18 år, man måste uppge 

personuppgifter och giltig betalningsmetod samt själv ansvara för sekretessen för sitt kontos 

användarnamn och lösenord. Ytterligare krav som ställs på användaren av Uber är att man 

endast får ha ett Uber-konto (undantag finns dock), man får inte låta utomstånde använda 

                                                
89 Means, Benjamin; Seiner, Joseph A.Navigating the Uber Economy U.C. Davis Law Review, (2016) s. 1529  
90 Ibid s. 1528 
91 Means, Benjamin; Seiner, Joseph A.Navigating the Uber Economy U.C. Davis Law Review, (2016) s, 1529 
92 Ibid s. 1542 
93 Ibid s. 1524 
94 Fergal, Uberchaufför, intervju, Stockholm (2017-05-07) 
95 Means, Benjamin; Seiner, Joseph A. Navigating the Uber Economy. U.C. Davis Law Review, (2016) s. 1543 
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kontot, inte heller får man orsaka irritation eller besvär för någon av parterna som berörs av 

bilresan. Detta är ett urval av reglerna som finns att hitta under Ubers juridiska villkor. Listan 

är lång och reglerar som ovan nämnt allt ifrån hantering av personuppgifter, konton, ålder, 

otillåtet uppträdande, med mera. Uber hänvisar till b.la. Bryssel I- förodningar, nederländsk 

civilrätt, ICC Meditation Rules och andra institutioner som reglerar juridiska frågor vid 

eventuella regelbrott. Inga mekanismer för hur parterna chaufför och resenär själva kan lösa 

konflikter regleras i Ubers villkor.  
 
På grund av att Uber b.la. generellt inte ställer krav på taxilicens hos chaufförerna och inte 

använder sig av traditionella betalningsmetoder så som taxameter så är företaget 

kontroversiellt. Vissa menar att Ubers popularitet kommer få taxibranschen att anpassa sig till 

ny teknik och nya behov hos kunderna,96 men tills dess ligger traditionell taxiverksamhet i 

underläge och riskerar att konkurreras ut och Uber får därför utstå kritik från b.la. 

Taxiförbundet.97 Med sina minimala krav har det hänt att de lockar bilägare till att bli 

Uberchaufförer, utan att informera om att uppdraget att vara chaufför utan taxilicens strider 

mot lagen.98 Ett flertal Uberförare har dömts för svarttaxiverksamhet på grund av detta.99 

Ubers lönenivåer har också kritiserats. Under år 2016 sänktes lönenivåerna i exempelvis 

Arkansas från $1.65 till $0.70 per 1.6 kilometer ($5 per resa och $0.15 per minut bestod 

dock), och chaufförernas upprepade försök att prata med Uber om ersättningsnivån har enligt 

dem inte givit något resultat.100 Uber utlovar nämligen i sin marknadsföring mellan $17 till 

$20 i lön per timme för chaufförerna, men i verkligheten kan det snarare handla om summor 

som $8 per timme, efter man räknat av kostnad för bränsle och bilunderhåll.101  
 
3.6 Intervju med två Uberchaufförer i Stockholm 

För att få kompletterande information gjordes intervjuer under två Uberresor med först Fergal 

och sedan Daniella. På grund av deras önskemål används bara förnamnen i intervjun.  

 

Fergal 

                                                
96 Henrik Ek. Uppgifter: Uber Pop förblir olagligt i Sverige. Expressen (2016-11-29) 
97 Kristofersson, Alexander. Uber-dom väcker följdfrågor om transporter. Transportnytt (2015-10-10)  
98 Wierup Lasse. Uber tjänar pengar - förare får ta smällen (2016-03-11) Dagens Nyheter.  
99 Ibid 
100 ”Uber drivers unappreciated”, insändare till Arkansas business av Sharon Bailey Perryville. (2016-06-20) s. 
43 
101 Ibid 
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Fergal102 berättar för att köra en Uberbil i Sverige krävs det att man har taxilicens. Man får 

också låna en bil som Uber hyrt via ett åkeriföretag, så i Sverige har man inte sina egna bilar 

som man annars har i till exempel New York, eftersom att Uber måste anpassa reglerna efter 

länders olika lagar. Fergal berättar också att många har Uber som ett extrajobb, till exempel 

han själv som annars kör limousin för ett annat företag. Det är vanligt eftersom att Uberlönen 

inte räcker att leva på, enligt honom. Man får inte heller kombinera en anställning på Uber 

med anställningar på taxibolag, så som Taxi Stockholm. Det är ganska hård stämning mellan 

Uber och Stockholms taxiföretag, antagligen på grund av konkurrensen. 

 

Sedan i augusti 2016 har han varit anställd på Uber och han tycker att det fungerar bra. 

Fördelarna med att jobba på Uber är enligt Fergal de fria arbetstiderna och de extra pengar 

som han tjänar. Schemat, lönefrågor och andra administrativa frågor sköts genom mailkontakt 

eller genom att besöka deras kontor i Sickla. Betalningen sker automatiskt och han vet inte 

vad som händer om betalningen inte fungerar - det är inte hans ansvar utan Ubers. Om en 

resenär beter sig illa, då betygssätter man efteråt med lägsta betyg och behöver inte oroa sig 

för att bli tilldelad en resa med samma person igen. Inte heller behöver man oroa sig för att 

personen ska bli upprörd på chauffören för att man sätter ett lågt betyg, eftersom att ens 

personliga betyg beräknas på alla sammanlagda omdömen. Betygssättningen är anonym, 

alltså. Man kan även välja att tacka nej till att skjutsa resenärer, för när en person bokar en 

resa skickar Uber iväg en förfrågan till närmaste chaufför som sedan accepterar eller avvisar. 

Tackar man nej för många gånger på raken blir man stoppad från att skjutsa under en två 

minuters tid. Sedan kan man börja tacka ja (eller nej om man fortfarande vill det) till 

reseförfrågningar igen.  

 

På frågan om det uppstått någon konflikt mellan honom och en resenär eller honom och Uber 

är svaret nej. Däremot är Fergal lite vaksam över Ubers verksamhet, då det varit fall där det 

blivit juridiska problem med deras tjänster. Till exempel Uberpop, en samåkningstjänst, som 

efter ett tag blev klassat som olagligt i Sverige och därför fick tas bort. Chaufförerna har även 

främsta ansvaret för att bilen är säker och att allt rullar, så man kan enligt honom inte slappna 

av för mycket eftersom att man har mycket ansvar som chaufför. 

 

                                                
102 Fergal, Uberchaufför, intervju, Stockholm (2017-05-07) 
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Som chaufför har han inga större möjligheter att påverka Ubers lönenivåer eller delta vid 

beslut om Ubers framtida verksamhetsplaner. I dagsläget får Fergal ut 43% (brutto) av priset 

som resenären betalar för en resa, resten går till Uber. På frågan om Uber är ett teknologi- 

eller transportföretag (som det råder delade meningar om) svarar Fergal: ”teknologiföretag, 

såklart. Uber äger ju inte ens sina bilar.” 

 

Daniella 

Daniella103 har jobbat i ett drygt två år som Uberchaufför och har det som heltidsjobb. Lönen 

är helt okej, säger hon. Den största fördelen med att jobba på Uber är enligt henne friheten, 

man bestämmer själv sina arbetstider och vilka man vill skjutsa och inte. Om man tackar nej 

för ofta till att skjutsa blir man tillfälligt offline i två minuter, fortsätter man tacka nej efter 

denna paus blir man offline i två minuter till. Systemet är tydligt och enkelt och hon får stor 

frihet i sitt arbete. Just frihet är ett ord hon använder återkommande när hon berättar om 

fördelarna med Uber. Precis som Fergal berättar Daniella att de får ut 43% av priset för resan, 

och sedan skatt på det. De behöver inte betala bränsle eller reparationsavgifter. 

 

Till skillnad från Fergal upplever hon inte att man behöver hålla koll på eventuella 

kontroverser kring Uber. Hon menar att mycket fungerar precis som andra företag - man får 

information om ändringar i villkor och också information om kommande expanderingsplaner 

Uber har. Hon visste om Ubers plan på att expandera till Stockholm och Malmö sex månader 

innan det var officiellt, till exempel. Däremot har hon inte kännedom om vissa administrativa 

frågor så som hur Uber sköter betalningar och vad som händer vid en utebliven betalning, 

eller hur Uber hanterar konflikter med problematiska resenärer. 
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4. Analys 
Här nedan kommer de två delningsekonomiska organisationernas uppfyllande av principerna 

att analyseras. För att förtydliga resultatet används den figur som presenterades i kapitel 2.3 

och färgkodningen är enligt följande: 1) mörkgrön = principer som uppfylls i hög 

utsträckning, 2) grön = principer som uppfylls i ganska stor utsträckning, 3) ljusgrön = 

principer som uppfylls i liten utsträckning och 4) rött = principer som inte uppfylls. 

 

4.1 Bilpoolarnas uppfyllande av Elinor Ostroms principer 

Efter att ha granskat Bilpoolarnas verksamhet verkar stora delar gå att likna vid Elinor 

Ostroms principer. Först och främst finns det tydliga regler under §5 i Bilpoolarnas stadgar 

över dels vilka som är medlemmar dels vilka som får nyttja resursen. Ett medlemskap 

behöver inte per automatik innebära rätt att nyttja bilarna för begränsad nyttjanderätt gäller 

b.la. om man inte kan visa upp giltigt körkort eller är tillfälligt utesluten från föreningen. Det 

finns tydlig information om detta så användarna behöver inte känna osäkerhet över eventuell 

förekomst av free-riders i detta avseende, vilket är en viktig förutsättning för ett samarbete 

enligt Elinor Ostroms beskrivning. Den första principen om klart definierade gränser verkar 

därför uppfyllas av Bilpoolarna i hög utsträckning.  

 

Under intervjun med den hemsideansvariga på Bilpoolarna beskrevs att det ofta är på grund 

av ekonomiska, miljömässiga och praktiska skäl man väljer att bli medlem. För vissa fungerar 

medlemskapet ekonomiskt bättre i jämförelse med ett bilägande eftersom medlemsskapet 

kostar 1200 kronor per år plus ett utlägg på 5000 kronor som sedan fås tillbaka. Till skillnad 

från att äga en egen bil slipper man alltså kostnader för värdeminskningar, 

långtidsparkeringar, skatter och försäkringar - och kostnaden för att köpa själva bilen. 

Eftersom Bilpoolarna väljer utlåningsbilar efter vad som är miljömässigt hållbart kan även 

medlemmen som lägger vikt vid miljövänlighet få det hen efterfrågar, även de medlemmar 

som bor centralt och endast behöver en bil ibland kan tänkas få sitt behov tillgodosett 

eftersom att Bilpoolarna har bilgaranti. Vart bilarna placeras ut beror på lokala förändringar 

eftersom de placeras ut i de områden flest användare befinner sig i. Fördelarna som fås ut av 

ett medlemsskap verkar alltså stå i proportion till kostnaden, dvs. avgifter och 

ansvarsuppgifter medlemmen står för. Regler anpassas även till lokala omständigheter, som i 

parkeringsfrågan, till exempel. Elinor Ostroms andra princip verkar uppfyllas, dock i låg 

utsträckning eftersom det skulle behövas antingen ytterligare information från användarna för 
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att säkert kunna garantera att de upplever att prestation och tillhandahållande står i proportion 

till varandra, eller information om huruvida antalet medlemmar ökat eller minskat på senare 

tid - det skulle kunna ge en indikation på hur värt man tycker att ett medlemsskap i 

Bilpoolarna är. 

 

Alla medlemmar har rätt att delta i möten och stämmor och rösta vid beslutsfattande. Man har 

som medlem också rätt att lämna in motioner, även om man är avstängd från att nyttja bilarna. 

Ska en stadga ändras krävs att medlemmarna röstar för det två föreningsstämmor, varav ett 

årsmöte, på raken. Vid det slutgiltiga beslutet krävs en majoritet på minst 66% av rösterna för 

att beslutet ska gå igenom. Den tredje principen om system för kollektiva val uppfylls då det 

finns möjlighet att gemensamt ändra stadgar och regler över tid, om det så behövs. Styrelsen 

har i enlighet med §16 i Bilpoolarnas stadgar uppgiften att bevaka att föreningens intressen 

efterlevs, ansvara för ekonomi, medlemsförteckningar samt verkställa de beslut som tas under 

ett föreningsmöte. Styrelsen har alltså det främsta ansvaret för övervakning, dock bidrar 

medlemmarna till övervakningen då vissa regelöverträdelser upptäcks direkt, till exempel om 

en bil lämnas in för sent så nästkommande användare inte får bilen vid sin valda tid. Detta kan 

liknas med Ostroms exempel om kostnadseffektiv övervakning av vattenfördelningen i vissa 

områden hon undersöker där ett överutnyttjande av vattnet märks direkt av nästa användare av 

vattnet. Det finns tydliga indikationer på att Bilpoolarna uppfyller den tredje och fjärde 

principen.  

 

Bilpoolarnas regler för vad som händer vid en regelöverträdelse effekterna av en avstängning 

eller uteslutning är särskilt intressanta att kolla närmare på. Det sanktionsmedel som används 

är böter och den anpassas efter hur grov regelöverträdelse som gjorts, straffet ökar alltså 

stegvis och precis som i den femte principbeskrivningen kan efterlevandet av reglerna liknas 

vid kvasifrivillig efterlevnad. Man kan lämna tillbaka bilen vid ett senare tillfälle men får då 

räkna med ett straff, om regelbrottet upptäcks. Vid en avstängning, alltså indragen 

nyttjanderätt till bilarna, har man fortfarande rätt att delta i föreningens möten, stämmor, 

motionera, rösta i beslut och ta del av information gällande till exempel ekonomi. Den 

restriktion som finns förutom indragen nyttjanderätt är förbud att kandidera till styrelseposter. 

Vid en uteslutning, alltså när man inte tillåts vara medlem längre, har man rätt att överklaga 

upp till två månader efter styrelsens beslut. Reglerna, speciellt gällande avstängning, kan ses 

som generösa och tecken på att man trots allt vill att folk ska stanna i föreningen - man 

hoppas kunna lösa regelöverträdelsen eller konflikten och har utformat system och 
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mekanismer för att - förhoppningsvis - lyckas med det också. Rätten att motionera vid 

stämmor och delta trots tillfällig avstängning tyder på förhoppningar att medlemmen snabbt 

återgår att följa reglerna, så att man kan återfå alla rättigheter som medlem. Dock finns det 

ingen möjlighet att kompensera för en regelöverträdelse på något annat sätt än genom böter 

(Bilpoolarnas sanktionsmedel) som höjs stegvis beroende på regelöverträdelsen. Möjlighet till 

kompensation genom kostnadseffektiva medel är ett av kriterierna inom den sjätte principen 

om mekanismer för konfliktlösning, så ytterligare information om hur användarna upplever 

bötessumman skulle vara nödvändig för att kunna uttala sig om huruvida principen uppfylls 

till fullo eller ej. Hade man som medlem i Bilpoolarna också haft möjlighet att kompensera 

genom till exempel extra föreningsarbete eller åtaganden hade det talat för att den sjätte 

principen uppfylls i högre utsträckning. Därför verkar princip fem om stegvis höjda straff 

uppfyllas i stor utsträckning medan den sjätte principen uppfylls i ganska stor utsträckning. 

 

Den sjunde principen om erkännandet av rätten att organisera sig verkar också uppfyllas och i 

hög utsträckning, eftersom Uppsala kommun har bidragit med en gratis parkering och därmed 

erkänner Bilpoolarnas existens och behov, men i övrigt varken motarbetar eller involverar sig 

i föreningen.  

Figur 2 visar Bilpoolarnas uppfyllande av samarbetsprinciperna. Princip 1, 3, 4, 5 och 7 uppfylls i stor 
utsträckning medan princip 2 och 6 uppfylls i ganska stor utsträckning. 
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4.2 Ubers uppfyllande av principerna 

I Ubers villkor och stadgar regleras vilka som har rätt att använda tjänsten och inte, både för 

chaufförernas och resenärernas del. Resenärerna måste vara över 18 år, dela med sig av 

person- och bankuppgifter och bete sig i enlighet med Ubers villkor under resan, till exempel. 

Chaufförerna måste genomgått en intervjuprocess och uppfylla särskilda kriterier, och i 

Sverige även ha taxilicens. Dock har det inte alltid varit självklart huruvida en Uberchaufför 

behöver taxilicens eller ej eftersom att det kravet anpassas efter lokala förhållanden. Detta 

visas inte alltid i Ubers marknadsföring och framgår inte alltid tydligt av informationen på 

deras hemsida. Uberchaufförer har dömts för svarttaxiverksamhet på grund av de tidigare 

oklarheterna. Det är möjligt att chaufförerna upplever att det är tydligare idag dock, till 

exempel Daniella som tycker att systemet är tydligt och att man får all relevant information 

man behöver ha. Dock finns fortfarande viss osäkerhet hos andra, som för Fergal som känner 

att han måste ha viss koll på vilka regler som gäller och inte för chaufförernas del. Även om 

det finns juridiskt reglerat vad som gäller för chaufförers del blir slutsatsen att det inte 

kommuniceras tydligt nog för det ska gå att påstå att Uber uppfyller Ostroms första princip 

om tydligt definierade gränser i någon högre utsträckning, åtminstone inte om man utgår från 

kontroverserna kring Uber på senare tid. Uber uppfyller därför den första principen på svag 

nivå. 

 

Det Uberchaufförer tillhandahåller är skjutsning (där ingår också att man skaffat sig en 

taxilicens för de svenska chaufförernas del) och i vissa länder tillhandahåller man även en bil, 

försäkrad och klar att skjutsa resenärerna med. Tillbaka får chaufförerna en viss procent 

ersättning per resa, ett flexibelt schema och som chauffören Daniella betonade; frihet. 

Chaufförerna verkar nöjda och det de tillhandahåller verkar stå i proportion till vad de får 

tillbaka, utifrån de intervjuer som gjorts. Dock finns det på global nivå exempel på 

Uberchaufförer som känner sig ouppskattade, osedda och får utstå kraftiga lönesänkningar, 

exemplet om Arkansas visar prov på det. Hur mycket, när och under vilka förutsättningar 

chaufförerna skjutsar resenärerna anpassas till lokala förhållanden eftersom att Uber anpassar 

sin verksamhet till de lagar och regler som gäller i området de opererar i. I Sverige har de 

taxilicens och bilar som Uber hyr av ett åkeri, i andra länder gäller andra villkor. Själva 

skjutsandet i sig anpassas efter utbud och i vissa fall finns högre utbud, som till exempel vid 

stora event och konserter. Användarna får information om priset innan de bokar resan så att 

tillhandahållandet (av pengar) står i proportion till det som fås tillbaka (prisvärd resa). Princip 

två verkar därför uppfyllas för användarnas del, men är desto tveksammare för chaufförernas 
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del eftersom det verkar ha varit delade meningar om huruvida det de tillhandahåller står i 

proportion till det de får tillbaka, som i Arkansas. Det skulle därför behövas mer information 

för att svara på om Ostroms andra princip verkligen uppfylls fullt ut av Uber, men på grund 

av Ubers expansion kan man utgå att användarna av tjänsten för det mesta känner att det de 

tillhandahåller står i proportion till vad de får tillbaka - annars skulle de inte utnyttja tjänsten 

och företaget skulle inte växa så mycket som det faktiskt gjort. Den andra principen verkar 

uppfyllas i ganska stor utsträckning. 

 

Efter att ha granskat Ubers villkor står det klart att man som resenär eller chaufför inte har 

några stora möjligheter att vara med och fatta kollektiva beslut rörande Uber. Driften av Uber 

sker också per automatik, även övervakningen av att beslut efterlevs, så som regler över 

betalning.  Den tredje princip om system för kollektiva val uppfylls inte.  

 

I övervakandet över att beslut efterlevs tar man hjälp av resenärerna och chaufförerna genom 

att låta de till exempel betygssätta varandra eller lämna in anmälan om något är uppenbart fel. 

Det finns på grund av detta vissa likheter med Ostroms fjärde princip om övervakning 

eftersom att Ubers övervakning är relativt självreglerande med sitt digitala betalnings- och 

bokningssystem, samt att användarna är med och bidrar till övervakningen genom 

betygssättningen. Däremot har externa myndigheter bidragit till bevakningen av att Ubers 

verksamhet är laglig och rättvis mot användarna. Det verkar på grund av detta finnas belägg 

för att den fjärde principen om övervakning uppfylls av Uber eftersom organisationen har ett 

självreglerande övervakningssystem, men då de ändå utstår viss extern övervakning uppfylls 

principen endast i låg utsträckning. 

 

Varken Fergal eller Daniella visste hur konflikter hanteras och om straffen för en 

regelöverträdelse höjs stegvis eller ej. För deras del blir man offline i två minuter om man 

tackat nej för ofta till resenärer, och fortsätter man tacka nej efter pausen blir man offline två 

minuter igen. Straffet höjs inte stegvis och att tacka nej kan inte heller ses som en 

regelöverträdelse, då Uberchaufförer inte förbinder sig till att skjutsa alla resenärer. 

Konflikthantering på global nivå hanteras i Ubers villkor där de hänvisar till förordningar och 

till exempel ICC Meditation Rules och nederländsk civilrätt. Ingen information om generella 

regler för konfliktlösning mellan chaufförer och resenär verkar finnas tillgängligt, eftersom 

det inte är någonting parterna ska hantera - Uber tar vid om det uppstår problem. Det verkar 

alltså varken finnas straff som höjs stegvis, eller några tydliga mekanismer för konfliktlösning 
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mellan användarna. Bara det faktum att chaufförerna är frånkopplade och omedvetna om 

reglerna för dessa frågor tyder på att Ostroms femte och sjätte princip inte uppfylls.  

 

Huruvida Uber uppfyller den sjunde principen eller ej är inte självklart. I den svenska statliga 

utredningen av delningsekonomin slår man fast att man vill främja utvecklingen av 

delningsekonomiska tjänster, så som Uber (under förutsättningar att verksamheten är förenlig 

med svensk lag). Detta leder dock inte per automatik till att även alla de statliga 

myndigheterna visar acceptans gentemot delningsekonomiska tjänster som Uber. Enligt 

Ostrom ska externa myndigheter erkänna individernas rätt till självorganisering, och inte vara 

med och lägga sig i hur distributionen ska gå till. För Ubers del handlar det om rätten till 

självorganisering av resor, men uppenbarligen har myndigheter uppmärksammat att det inte 

alltid är förenligt med svensk lag, så som samåkningstjänsten Uberpop, men förutom att se till 

att Uber förhåller sig till svensk lag verkar man åtminstone inte från svenskt statligt håll lägga 

sig i själva distributionen av resurserna (resor via bil). Det finns därför vissa belägg för att 

Uber i låg utsträckning uppfyller den sjunde principen; minimalt erkännande av rätten att 

organisera sig. För att veta om Uber uppfyller principen i hög utsträckning behövs mer 

information om förhållandet mellan Uber och statliga myndigheter i även andra länder. 

 

 
Figur 3 visar Ubers uppfyllande av samarbetsprinciperna. Princip 2 uppfylls i ganska stor utsträckning 
medan princip 1, 4 och 7 uppfylls i låg utsträckning. Princip 3, 5 och 6 uppfylls inte. 
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5. Diskussion och slutsats 

Resultatet av undersökningen blir att den delningsekonomiska föreningen Bilpoolarna kan 

karaktäriseras av Ostroms principer i mycket hög utsträckning, medan det globala företaget 

Uber endast i låg utsträckning kan karaktäriseras av principerna. Den delningsekonomiska 

föreningen Bilpoolarna uppfyller samtliga principer mer eller mindre i enlighet med Ostroms 

beskrivningar, medan företaget Uber inte alls uppfyller princip nummer 3, 5 och 6, och 

uppfyller resterande principer i låg eller ganska stor utsträckning. Intressant att fundera över 

är varför de delningsekonomiska organisationerna verkar skilja sig åt så mycket. Två faktorer 

som kan tänkas förklara skillnaden i uppfyllandet av principerna är b.la. skillnaden i 

ägandeform och skillnaden i organisationernas geografiska omfattning. Uber är ett globalt 

företag och ju mer de växer desto större krav kan det tänkas bli på regleringar. Föreningen 

Bilpoolarna å andra sidan ställer mer krav på gemensamt samarbete eftersom föreningsarbetet 

är ideellt och oavlönat. Kanske kan fler exempel på ideella arbeten över resurser liknas vid 

Elinor Ostroms principer - trots allt Elinor Ostroms forskning gjorts på samarbeten över 

allmänna resurser, isåfall kan ägandeform vara en av de främsta förklaringar till hur man 

samarbetar över resurserna. 

 

Vid undersökningens början var tanken att själva affärsidén med företaget kan spela en stor 

roll för driften av företaget; alltså att det är delningsekonomiskt och går ut på resursdelning 

skulle leda till att organisationen drivs på ett sätt som överensstämmer med Ostroms principer 

för samarbete över allmänna resurser. Att Bilpoolarna och Uber skiljer sig så pass mycket åt i 

uppfyllandet av principerna ger inte någon indikation på att den tesen skulle stämma. Behovet 

av socialt kapital, samarbete och tillit kan tänkas minska då man ökar mängden regleringar 

och övervakning, så de annars gemensamt skapade normerna och reglerna (som hos 

Bilpoolarna) verkar ersättas med avtal och villkor, för Ubers del.  

 

Att Uber är globala och Bilpoolarna lokala kan också spela roll i skillnaderna i uppfyllandet 

av principerna. Att Uber är globala och administrerar en plattform som finns i många delar av 

världen ställer högre krav på samordning. Detta löses förmodlingen enklast med avtal, snarare 

än att skapa en gemensam styrning och ett kollektivt beslutsfattande. Elinor Ostroms 

forskning berörde samarbeten på lokal nivå, till exempel vattenfördelningen i Valencia, så det 

är möjligt att Elinor Ostroms principer går att applicera på mindre organisationer, både de 

som samsas om allmänningar och andra gemensamma resurser. Däremot inte på större företag 
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som egentligen har samma grundidé: gemensam förvaltning och drift av företaget, men som 

växt till den grad att samarbetets överlevnad behöver säkras med tydligare och starkare 

styrning, fler och tydligare villkor - därmed försvinner också behovet av att gemensamt 

samarbeta för en hållbar resursdelning.  

 

Slutsatsen blir att Bilpoolarna i hög utsträckning uppfyller samarbetsprinciper om 

gemensamt samarbete, medan Uber uppfyller principerna i låg utsträckning. Detta i sin tur 

kan tänkas ge en indikation på att samarbetsprinciperna kan karaktärisera hållbara samarbeten 

över inte bara allmänningar (vatten, mark, luft, etc.) utan även andra gemensamma resurser så 

som bilar, under förutsättning att samarbetet är ideellt och sker på lokal nivå. 
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7. Appendix: 
 

Intervjufrågor till Bilpoolarna: 

1: Vilka får använda resursen och ej? Finns det några särskilda kriterier användare eller 

utlånare måste uppfylla?  

2: Behöver verksamheten anpassas till lokala förhållanden på något sätt? Om ja; hur? I 

grova drag, hur ser reglerna ut för hur resursen får användas?  

3: Finns det möjlighet för användarna att vara med och ta beslut i vissa frågor gällande 

verksamheten? 

4: Hur ser ni till att reglerna ni satt upp också följs?  

5: Om ni märker att reglerna bryts av någon användare, vad händer då? Finns det olika 

nivåer av straff beroende på hur grovt regelbrottet är? 

6: Om konflikter uppstår mellan användarna; har ni något särskilt sätt ni löser det på? 

Eller om det t.ex. uppstått en konflikt av ett regelbrott - finns det möjlighet att kompensera 

för att man brutit mot regeln?  

7: Hur ställer sig lokala myndigheter gentemot er verksamhet? Är de kritiska eller 

positiva? 

 

 

Intervjufrågor till Uberchaufförerna: 

1: Hur länge har du jobbat som Uberchaufför? Heltid eller deltid? 

2: Vad är de främsta fördelarna med att jobba på Uber enligt dig? 

3: Finns det några särskilda krav för att bli Uberchaufför? 

4: Hur är lönen? 

5: Meddelar Uber dig om användningsvillkoren ändras? 

6: Har man möjlighet att påverka beslut Uber tar om regeländringar? 

7: Om det blir en konflikt mellan dig och en resenär - hur hanteras det då? 

8: Känner du att du måste hålla dig uppdaterad om Ubers verksamhet är laglig eller ej? 

  


