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Abstrakt: 

Uppkomsten av icke-hierarkiska plattformar (eng. peer-to-peer platforms, P2P-

platforms), allmänt känt som plattformsekonomi, har aktiverat individer att i 

samverkan använda underutnyttjade tillgångar via avgiftsbaserad delning. I och med 

plattformsekonomin introduceras kunderna för detaljer om produkten samt mångsidig 

information om försäljaren. När det gäller Airbnb får gästerna tillgång till uppgifter 

om värdens rykte samt personlig information om värden. Det är ännu oklart vilken 

information som har en betydelsefull inverkan på försäljningen och intäkterna. 

 

Syftet med denna avhandling var att kartlägga de faktorer som påverkar prissättningen 

på bostäder som bjuds ut via Airbnb. I avhandlingen presenteras litteratur om varför 

det är viktigt med tillit inom plattformsekonomin. Airbnb så som de flesta andra 

företag som verkar inom plattformsekonomin har en typisk J-formad distribution av 

användarnas betygsättning. I avhandlingen görs ett försök att kartlägga vilka faktorer 

som egentligen påverkar prissättningen av bostäderna som bjuds ut via Airbnb.  

 

Undersökningens data utgörs av autentiska Airbnb-data från Stockholm. Data 

innehåller information om lägenheterna samt värdarna. Efter datarensningen återstod 

5116 olika bostäder med 41 variabler per bostad. Baserat på detta gjordes två linjära 

regressionsanalyser närmare bestämt OLS- samt QR-analys. Därtill gjordes en 

beslutsträdsanalys genom GBM-metoden där uppdelningen gjordes enligt gaussisk 

fördelning alltså enligt kvadratfelen.  

Resultaten från OLS och QR-analysen visade att de största prispåverkande faktorer 

hittades inom egendomstypen, stadsdelen samt antal sovrum i lägenheten. GBM-

analysen visade att rumstypen, stadsdelen samt antal sängar var de variabler som hade 

största relativa påverkan på beslutsträdet. Betygsättningen visade sig ha en väldigt 

liten påverkan på priset för lägenheten. Enligt OLS och QR-analysen var 

betygsättningen av renlighet och läget de som påverkade priset mest. GBM-analysen 

visade att den relativa påverkan av betygsättningsvariablerna för prissättningen i 

genomsnitt var under 1 %.  

 

Avhandlingen presenterar en kartläggning på de variabler som påverkar priset på 

lägenheter som bjuds ut via Airbnb i Stockholm. Dessutom sammanfattar 

avhandlingen olika variablers prispåverkande egenskaper. Resultaten från 

modellernas korsvalidering tyder på att det möjligtvis skulle finnas andra 

prispåverkande variabler som blev utanför avhandlingens tillämpningsområde.   
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Datum: 20.10.2019 Sidoantal: 65 



 
 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .............................................................................................................. 1 

1.1 Plattformsekonomi ......................................................................................... 1 

1.2 Airbnb ........................................................................................................... 3 

1.3 Syfte och avgränsning .................................................................................... 4 

2. Litteraturöversikt ................................................................................................. 5 

2.2 Anpassad regressionsmodell för dynamiskprissättning på Airbnb ................. 12 

2.2.1 Introduktion av Airbnb:s prissättningsförslag ............................................ 12 

2.2.3 Dynamisk prissättning på Airbnb .............................................................. 13 

2.2.4 Airbnb:s tillvägagångssätt ......................................................................... 15 

2.3.1 Prissystemsöversikt ................................................................................... 15 

2.3.2 Modellen för bokningssannolikhet ............................................................ 16 

2.3.3 Bedömning av prisförslaget – Airbnb:s tillvägagångssätt ........................... 19 

2.4 Tidigare forskning om prissättning av bostäder på Airbnb ............................ 20 

3 Datainsamling .................................................................................................... 21 

3.1 Beskrivning av dataegenskaper samt förklaringar till variablerna ................. 21 

3.2 Beskrivande statistik av datasetet ................................................................. 22 

4. Metod ................................................................................................................ 31 

4.1 Dataanalys ................................................................................................... 32 

4.2 GBM-analysen ............................................................................................. 33 

5. Analys och resultat ............................................................................................ 35 

5.1 Datakorsvalidering ....................................................................................... 35 

5.2 Resultat av OLS-regressionsmodellen .......................................................... 36 

5.3 Resultat av QR-analysen .............................................................................. 38 

5.4 Analys av regressionsmodellerna ................................................................. 40 

5.4.1 Booleska variabler ................................................................................. 40 

5.4.2 Betygsättningsvariablerna ...................................................................... 42 

5.4.3 Stadsdelsvariablerna .............................................................................. 43 

5.4.4 Egendomstypen ..................................................................................... 45 



 
 

5.4.5 Kategoriska variabler ............................................................................. 46 

5.4.6 Numeriska variabler .............................................................................. 48 

5.4.7 Övriga variabler ..................................................................................... 49 

5.5 Analys av GBM-modellen............................................................................ 51 

6. Diskussion ......................................................................................................... 53 

6.1 Begränsningar och förslag på fortsatta studier .............................................. 54 

Källförteckning ..................................................................................................... 56 

Figurer och tabeller 

Figur 1. Plattformsekonomins strukturella reformation av ekonomin genom 

förändringar i tjänster och produkters delnings-, produktions- och konsumtionssätt.

 ................................................................................................................................ 2 

Figur 2. Illustration av den J-formade fördelningen av stjärnklassificeringar som är 

vanlig för betygsättningen på plattformsekonomin. .................................................. 6 

Figur 3. Googles sökordtrend för Airbnb över hela världen för en fem års period. 14 

Figur 4. Googles sökordtrend för Airbnb i Sverige över en fem års period. ........... 14 

Figur 5. Översikt av Airbnb:s prissättningssystem ................................................. 16 

Figur 6. Illustrerar hur modellen påverkas av mängden bostäder på ett specifikt 

område. ................................................................................................................. 17 

Figur 7. Den uppskattade efterfrågekurvan för Airbnb:s prissättningsmodell. ....... 18 

Figur 8. Relativ fördelning om lägenheten kan bokas direkt. ................................. 23 

Figur 9. Relativ fördelning om värdens identitet är verifierad. .............................. 23 

Figur 10. Relativ fördelning av superhost. ............................................................. 23 

Figur 11. Relativ fördelning av stadsdelarna. ........................................................ 24 

Figur 12. Relativ fördelning av egendomstypen. .................................................... 25 

Figur 13. Relativ fördelning av rumstypen ............................................................. 25 

Figur 14. Relativ fördelning av avbokningsprincipen ............................................ 25 

Figur 15. Avgift för en extra person. ...................................................................... 26 

Figur 16. Dagar bostaden bjudits ut på Airbnb. .................................................... 26 

Figur 17. Längd av textbeskrivningen av värden. .................................................. 27 

Figur 18. Antal meddelade bekvämligheter............................................................ 27 

Figur 19. Resultat grupperat enligt booleska datatyper. ........................................ 41 

Figur 20. Resultat grupperat enligt betygsättningsvariablerna. ............................. 43 

Figur 21. Resultat grupperat enligt stadsdelarna. .................................................. 44 



 
 

Figur 22. Resultat grupperat enligt egendomstypen. .............................................. 46 

Figur 23. Sängtypens procentuella påverkan på priset. ......................................... 47 

Figur 24. Resultat grupperat kategoriska variabler. .............................................. 47 

Figur 25. Resultat grupperat enligt numeriska variabler. ...................................... 48 

Figur 26. Resultat grupperat enligt de övriga variablerna. .................................... 50 

Figur 27. Relativ påverkan på priset enligt GBM. ................................................. 52 

 

Tabell 1. Beskrivande statistik på de variablerna som används i denna avhandling 29 

Tabell 2. resultaten från korsvalideringen av data ................................................. 35 

Tabell 3. Resultaten från OLS-analysen ................................................................. 36 

Tabell 4. Resultaten från QR- analysen ................................................................. 38 

Tabell 5. Resultat grupperat enligt booleska datatyper .......................................... 40 

Tabell 6. Resultat grupperat enligt betygsättningsvariablerna ............................... 42 

Tabell 7. Resultat grupperat enligt stadsdelarna ................................................... 43 

Tabell 8. Resultat grupperat enligt egendomstypen ................................................ 45 

Tabell 9. Resultat grupperat kategoriska variabler ................................................ 46 

Tabell 10. Resultat grupperat enligt numeriska variabler ...................................... 48 

Tabell 11. Resultat grupperat enligt de övriga variablerna .................................... 49 

Tabell 12. Resultaten från GBM-analysen ............................................................. 51 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



N. Brenner: Feedbackmekanismens inverkan på hyresnivån på bostäder som bjuds ut på Airbnb 

 

1 
 

1 Inledning 

1.1 Plattformsekonomi  

Uppkomsten av icke-hierarkiska plattformar (eng. peer-to-peer platforms, P2P-

platforms), allmänt känt som plattformsekonomi, har aktiverat individer att i 

samverkan använda underutnyttjade tillgångar via avgiftsbaserad delning. 

Konsumenter har hittills entusiastiskt tagit emot de tjänster som erbjuds av företag 

som Airbnb, Uber och Taskrabbit. Zervas et al. (2016) skriver att 

plattformsekonomins snabba tillväxt utan tvekan har möjliggjorts av två 

nyckelfaktorer: tekniska innovationer och utbudssidans flexibilitet. Tekniska 

innovationer har effektiverat processen genom att leverantörer träder in på marknaden 

lättare och dels har informationssökningen för konsumenter blivit enklare, dessutom 

hålls transaktionsomkostnaderna låga. Plattformsekonomin reformerar de 

traditionella affärsmodellerna. Inom plattformsekonomin använder parterna kollektivt 

varandras varor och tjänster. Grovt sett kan man säga att denna förändring av en 

affärsmodell är en övergång från den traditionella linjära modellen till 

plattformsekonomimodellen, där producent- och konsumentroller inte nödvändigtvis 

är separerade (Salo et al., 2015). De separata modellerna illustreras i figur 1.  
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Figur 1. Plattformsekonomins strukturella reformation av ekonomin genom 

förändringar i tjänster och produkters delnings-, produktions- och konsumtionssätt. 

 

Plattformsekonomi är utan tvekan ett fenomen som drar till sig mycket 

uppmärksamhet, i synnerhet Airbnb som är ett av de mest framgångsrika 

plattformsekonomiföretagen. Li et al. (2016) skriver att genom plattformen ger 

Airbnb individer möjlighet att hyra ut sin bostad eller andra fastigheter till gäster. 

Förutom att fungera som hyresförmedlare är Airbnb även ett socialt nätverk som 

används för att utbyta erfarenheter och intressen i samband med resor.  

Således kan en person till exempel använda Airbnb på en resa, men också hyra ut sin 

egen lägenhet till någon annan genom att använda samma plattform – i vissa fall 

samtidigt. Airbnb ansvarar för betalningstransaktionerna samt för de nödvändiga 

försäkringsbehoven som uppkommer vid förvärvet. Enligt Salo et al. (2015) ökar det 

ekonomiska värdet av en plattformsekonomi då det uppstår växelverkan mellan större 

massor – det vill säga stordriftsfördelar är avgörande: ju fler som erbjuder logi genom 

plattformen, desto intressantare blir plattformen för potentiella användare som 

behöver boende. Likaså omvänt, ju fler användare tjänsten har, desto större är 

incitamentet att erbjuda logi. Zervas et al. (2016) skriver att Airbnb är en online-

marknadsplats för uthyrning och bokning av privat boende. Dessa tjänster möjliggör 

att vanliga människor kan bidra till utbudet på marknaden genom att dela med sig av 

sina resurser. 

I och med plattformsekonomin introduceras kunderna för detaljer om produkten samt 

får också ett brett utbud av information om säljaren själv. Mattila och O'Neill (2003) 

anser att logiuthyrningsplattformen Airbnb är ett ypperligt exempel, då potentiella 

gäster får tillgång till två typer av profilsidor: en rumsprofil, som ger detaljer om 

rummet eller lägenheten, och värdens profilsida, en sida där värden presenterar 

information om sig själv. Konsumenterna kan enkelt få tillgång till värdens rykte och 

värdens personliga information.  

Värden får sitt rykte genom kundrecensioner och betyg. Detta är inget nytt inom 

traditionella branscher, men man har ännu inte helt förstått vilken variabel som är 

avgörande för prissättningen på plattformsekonomin. Ye et al. (2009) konstaterar att 

säljarens egen introduktion är ett attribut som säljaren frivilligt förmedlar till 
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allmänheten, såsom utbildning eller professionell bakgrund, vad hen tycker om och 

vilken typ av person hen är. Det här attributet finns inte i traditionella branscher som 

inte är lika personliga som plattformsekonomin. Men det är ännu oklart om den 

personliga informationen påverkar försäljningen av produkter.  

Kunskapen om faktorer som påverkar försäljning och intäkter av plattformsekonomi 

är bristfällig. Faktorer i detta sammanhang är information som tillhandahålls på 

plattformen inklusive detaljer om produkten och säljaren (värden). Det är oklart vilken 

information som har en betydelsefull inverkan på försäljning och intäkter. Att få ett 

belysande svar på denna fråga kan visa på avgörande egenskaper i transaktionerna i 

plattformsekonomier och bidra till att bättre förstå hela fenomenet. En ytterligare nivå 

av förståelse kan ge nya insikter till plattformsdesigner, värdar som vill förbättra sin 

försäljning eller personer som vill börja använda plattformen. 

 

1.2 Airbnb  

Företaget Airbnb (Airbnb, 2019) grundades år 2008 i San Francisco, Kalifornien. Idag 

är de verksamma i mer än 81 000 städer och 191 länder. Airbnb beskriver sig som en 

plattform som för samman resenärer med värdar, och därmed erbjuder unika lokala 

upplevelser och boenden. Värdarna listar lediga rum eller lägenheter på plattformen 

och bestämmer ett pris för en specifik vistelse. Airbnb får intäkter från både gäster 

och värdar: gästerna betalar 9–12 % i serviceavgift för varje bokning som de gör, 

värdarna betalar 3 % i serviceavgift för att täcka kostnaderna för hantering av 

betalningar. Airbnb:s affärsmodell fungerar med minimala reglerande kontroller på 

de flesta platser, vilket leder till att värdar och gäster har incitament att bygga tillit 

mellan varandra för att maximera sannolikheten för en bokning. För att stärka detta 

beteende har Airbnb byggt ett omdömessystem som möjliggör och uppmuntrar både 

gästerna och värdarna att bedöma och recensera varje avslutad vistelse. Under hösten 

2016 utförde Airbnb sin senaste finansieringsrunda som värderade företaget till 30 

miljarder dollar (The Wall Street Journal, 2016).   

Airbnb-data kommer att användas här av två skäl. För det första är det en av de 

populäraste plattformsekonomierna (Belk, 2014) och för det andra finns det rikligt 

information om egenskaper hos produkten (utrymmet som hyrs ut) men också ett brett 



N. Brenner: Feedbackmekanismens inverkan på hyresnivån på bostäder som bjuds ut på Airbnb 

 

4 
 

utbud av information om säljaren (värden). Det finns två roller i 

konsumtionsbeteendet på Airbnb-plattformen, värd (säljare) och gäst (köpare). Gästen 

kan hitta information om boende på rumsprofilen, till exempel pris, bekvämligheter, 

antal rum och husregler etc. Gästen kan även hitta information om värden såsom 

recensioner från andra gäster, responstid på meddelanden, språk de talar, yrke och hur 

många vänner de har på Facebook. Potentiella gäster och värdar kommunicerar med 

hjälp av ett internt meddelandesystem på Airbnb. Värden kan välja ifall om de vill ge 

gästen möjlighet att boka boendet direkt eller om de själva vill godkänna gästen.  

 

 

1.3 Syfte och avgränsning 

Denna avhandling kommer att fokusera på Airbnb och hur feedback mekanismen 

påverkar hyresnivån på bostäder som bjuds ut på plattformen. I avhandlingen strävas 

efter att presentera existerande litteratur om plattformen och analystekniker dessutom 

analyseras ett dataset genom regressionsanalyser för att ta reda på vilka avgörande 

variabler som påverkar hyresnivån för bostäder som bjuds ut på Airbnb. OLS (eng. 

Ordinary least square) samt QR (eng. Quantile regression) är de linjära 

regressionsmodellerna som används i denna avhandling. Där till görs ett beslutsträds 

analys genom att använda GBM-analys (eng. Gradient Boosting Machine). Data som 

används i denna studie är data på bostäder som bjuds ut och värdar, som är verksamma 

i Stockholm. Datainsamlingsmetoderna är närmare beskrivna i kapitel tre och fyra.  

Frågan jag försöker besvara är:  

-Vilka faktorer påverkar prissättningen för en bostad på Airbnb mest? 

-Hur optimerar en värd prissättningen för logi som bjuds ut? 
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2. Litteraturöversikt 

Plattformsekonomins konsumtionsbeteende är ett växande forskningsområde och kan 

delas in i flera underkategorier. Zervas et al. (2015) skriver att onlinerecensioner är 

en väsentlig drivkraft för konsumtionsbeteende inom plattformsekonomin. 

Recensionerna ger konsumenterna ett sätt att upptäcka, utvärdera och jämföra 

produkter och tjänster på webben. Efter granskning av olika plattformar har det trots 

allt visat sig skapa en ensidig fördelning av stjärnklassificeringar som osannolikt 

reflekterar de riktiga produktkvaliteterna.  Zervas et al. (2015) fortsätter och säger att 

flera empiriska undersökningar har analyserat den fördelning av stjärnklassificering 

som uppstår på större plattformar. Och de flesta undersökningar kommer till samma 

slutsatser: betygen tenderar att vara överväldigande positiva, emellanåt blandade med 

ett litet men märkbart inslag av negativa recensioner, vilket ger upphov till det som 

har karakteriserats som en J-formad (Hu et al. 2009) distribution av 

stjärnklassificeringarna. Där syns denna bias av stjärnklassificeringsfördelningen 

tydligt.  

Hu et al. (2009) identifierade två olika sorter av bias nämligen rapporteringsbias där 

resecenter inte rapporterar eller betygsätter samt konsumtions bias där konsumenten 

har antingen för höga eller för låga förväntningar på förvärvssituationen. Figur 2. 

illustrerar den J-formade fördelningen som är vanlig för plattformsekonomier.  
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Figur 2. Illustration av den J-formade fördelningen av stjärnklassificeringar som är 

vanlig för betygsättningen på plattformsekonomin.  

 

Tidigare forskning har försökt förstå varför distributionen uppstår. Zervas et al. (2015) 

skriver att överflödet av positiva recensioner i plattformsekonomi har kopplats till 

minst fyra olika fenomen i litteraturen.  

Den första teorin handlar om flockbeteende (Salganik et al. 2006), som innebär att 

tidigare recensioner höjer utvärderingarna av efterföljande recensenter. Människor tar 

till sig sociala signaler, vilket kan påverka deras beslut. Muchnik et al. (2013) gjorde 

en undersökning om denna sociala biasinverkan och kom fram till att tidigare betyg 

skapade inflytanden för asymmetriskt flockbeteende. De kom till att de slutliga 

värderingarna ökade med 25 % i genomsnitt genom positiv social påverkan.  

Den andra teorin handlar om underrapportering av negativa recensioner, där 

recensenter är rädda för negativa recensioner på plattformar som tillåter och 

uppmuntrar ömsesidigfeedback. Dellarocas och Wood (2008) konstaterar att de flesta 

feedbackmekanismer bygger på frivillig rapportering av privata observerade resultat. 

Detta öppnar risken för rapporteringsbias, en situation där användare kan välja ifall 

de vill rapportera de olika utfallstyperna till systemet. I denna situation väljer många 

användare att inte lämna en recension. Bolton et al. (2013) konstaterade att fastän 

repressalier genom recensioner i sig är ett ganska litet fenomen, är själva hotet om 

hämndaktioner genom negativa recensioner ett större problem.  

Den tredje teorin handlar om naturligt urval där konsumenter som med större 

sannolikhet är nöjda med en produkt även är mer benägna att köpa och betygsätta den. 

Li och Hitt (2008) menar att det potentiella naturliga urvalet och konsumenternas 

bemötande av denna bias tyder på att recensionerna är oproportionerliga i jämförelse 

med tidigare köpare på marknaden, eftersom de tidigare recensionerna påverkar 

uppfattningen om kvalitet för den specifika produkten och därmed påverkar 

produktens framtida efterfrågan.  

Den fjärde teorin handlar om strategisk manipulation av recensioner, som typiskt 

genomförs av företag som strävar efter att artificiellt förbättra sitt onlinerykte. 

Mayzlin och Chevalier (2014) gjorde en undersökning mellan expedia.com (där 
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endast en användare kan betygsätta) och tripadvisor.com (där vem som helst kan 

betygsätta), och de kom fram till att specifika hotell var högre betygsatta på 

Tripadvisor. Dessutom diskuterade de fördelarna med ett högre betyg som alltså 

medför ekonomiska fördelar för hotell med bättre betyg.  

Trots dessa bekymmer rapporterar över 70 % (Grimes, 2012) av konsumenterna att 

de litar på onlinerecensioner. Luca (2011) skriver att det förtroende som 

konsumenterna har för onlinerecensioner återspeglas i högre försäljning för företag 

med bättre betyg och lägre försäljning för företag med sämre betyg. Luca (2011) 

undersökte restauranger på applikationen Yelp. Han kom till slutsatsen att en stjärnas 

ökning på betygsättningen ökar restaurangens omsättning med 5–9 procentenheter. 

Samtidigt påpekade han att detta gäller endast självständiga restauranger, då 

restaurangkedjor inte påverkas lika mycket av onlinerecensioner.  

Mattila och O’Neil (2003) undersökte 3875 hotellgäster och kom fram till att priset 

var en betydelsefull förutsägelsefaktor för gästtillfredsställelse. Dessutom 

konstaterade de att renligheten av rummet, underhållet och kundservicen bidrog till 

hur nöjda hotellgästerna var. 

Zhang et al. (2014) gjorde en undersökning av onlineinverkan från mun till mun-rykte 

som undersökte restaurangers popularitet. De delade in användarrecensionerna i två 

kategorier, kundgenererade recensioner och professionellt skrivna 

redaktörsrecensioner. De fann indicier för att de kundgenererade recensionerna är 

positivt förknippade med en restaurangs popularitet medan redaktörsrecensionerna å 

andra sidan har en negativt påverkande effekt då det handlar om restaurangens 

popularitet.  

Yang et al. (2016) undersökte påverkan av marknadstillgänglighet på hotellpriser och 

hur detta inflytande modereras av olika kvalitetssignaleringsfaktorer exempelvis 

online användarbetyg, hotellklass och kedjetillhörighet. De gjorde sin undersökning 

på hotell i Karibien och använde sig av en tre-nivå linjär regressionsmodell. Där de 

kom fram till att ett positivt rykte för ett hotell mildrar de negativa ekonomiska 

effekterna under sådana perioder då marknadstillgängligheten är låg. Då exempelvis 

flygkostnader ökar sjunker ofta hotellpriserna, men ifall hotellet har ett bra rykte 

behöver de inte sänka priset för att uppehålla samma användningsgrad.  
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Sparks och Browning (2011) undersökte uppfattningen om förtroende, 

kundrecensioner och betyg. De samlade 544 medlemmar från en australiensisk 

databas och drog slutsatsen att högre nivåer av förtroende är uppenbart då en 

uppsättning av positiva recensioner fokuserar på interpersonell service. De 

konstaterade att konsumenterna verkar påverkas mer av tidig negativ information, 

särskilt när den totala uppsättningen av recensioner är negativ. Positiv information 

tillsammans med numerisk betygsinformation ökar emellertid både 

bokningsintentionen och konsumentförtroendet. Deras resultat tyder på att 

konsumenterna tenderar att förlita sig på enkel information, alltså sådana aspekter som 

är lätt att uppfatta då de granskar hotell ur ett recensionsperspektiv.  

Van Der Heide et al.  (2013) analyserade 217 färdiga auktionsföremål från Ebay och 

visade att ett bättre rykte för säljaren och bättre kvalitet på produktfotot bidrog till mer 

budgivningsintresse och högre budgivningspriser. 

Resnick och Zeckhauser (2002) skriver att plattformsdesigner har implementerat 

mekanismer och signaler för att underlätta förtroendeuppbyggnaden mellan 

leverantörer och konsumenter genom bland annat identitetsverifiering, 

ömsesidigfeedback, försäkringar och specifika webbdesigntekniker.   

Mayzlin och Chevalier (2014) jämför plattformsekonomin med traditionell e-handel 

där ett oklanderligt rykte volymmässigt kan leda till en ökad försäljning av produkten. 

Men när det gäller Airbnb finns det begränsningar på hur mycket av deras produkter 

eller tjänster som kan säljas, då en bostad endast kan hyras ut 365 nätter per år. 

Följaktligen kan alltså en ökning av intresset hos kunderna på grund av positiva 

recensioner inte återspeglas i ytterligare försäljning, utan snarare i högre 

noteringspriser. Alltså är det viktigt för värden att hitta det optimala priset för 

bostaden som bjuds ut. Gutt och Herrmann (2015) undersökte denna prisfluktuation 

och konstaterade att värdar på Airbnb kan höja sitt rykte uttryckt i 

stjärnbetygsättningen genom att välja gäster mer selektivt. I deras undersökning 

analyserade de nya värdar och prisutvecklingen för värdens bostad. De kom till att 

värdar som når synlig stjärnklassificering (alltså får minst tre betygsättningar) höjer 

sin prissättning på bostaden med 2,69 euro i genomsnitt per natt. Alltså då bostaden 

får en synlig stjärnbetygsättning på Airbnb ökar även priset i genomsnitt med 2,69 

euro per natt.  
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Zervas et al. (2015) konstaterar att stjärnklassificeringarna och recensionerna är 

centrala för Airbnb: de bygger förtroende och underlättar handeln mellan individer. 

Airbnb är en av de mest intressanta plattformarna med hänsyn till de unika attributen. 

För det första utvärderar feedbacken i traditionella branscher huvudsakligen 

produkter, varor, tjänster och professionella företag, medan Airbnb-recensioner är 

mycket mer personliga och kunderna betygsätter ofta en upplevelse i en annan persons 

hem eller lägenhet. Eftersom sociala normer är förknippade med Airbnb-transaktioner 

kan detta ändra på stjärnfördelningsmönstren. För det andra kan det vara särskilt svårt 

att bygga förtroende på de löst reglerade marknadsplatserna inom 

plattformsekonomin. Användarna av plattformsekonomier möter ofta 

informationsasymmetrier då det gäller standarder för kvalitet.   

Informationsasymmetrier uppstår då köpare och säljare på marknaden vet mycket lite 

om varandra. Till skillnad från företag med stora marknadsföringsbudgetar har få av 

dessa individer dessutom en utomstående källa för ryktet eller några verktyg för att 

bygga upp sitt förtroende genom att till exempel investera i reklam. Det är därför det 

uppstår ett särdrag i form av en stor majoritet positiva recensioner i 

plattformsekonomin, speciellt för Airbnb.  

Airbnb använder en mängd olika mekanismer, utöver den egen informationen, för att 

bygga förtroende bland sina användare. Förutom recensioner och betyg uppmuntrar 

Airbnb, och kräver i vissa fall att användare verifierar sin identitet. Användare kan 

göra det genom att länka sitt Airbnb-konto via andra webbplatskonton (t.ex. 

Facebook, Google eller Linkedin), genom att tillhandahålla en fungerande e-

postadress och telefonnummer, samt genom att tillhandahålla en kopia av sitt pass 

eller körkort. Airbnb:s bilaterala omdömessystem gör det möjligt för värdar och gäster 

att granska och betygsätta varandra i slutet av varje resa, på en skala från en till fem 

stjärnor.  

Zervas et al. (2015) skriver att fram till juli 2014 samlade och publicerade Airbnb 

recensioner direkt efter inlämning, vilket innebar att motparten (värden eller gästen) 

kunde ta hänsyn till den andras inlämnade recension. Airbnb ändrade dock detta för 

att begränsa strategiska överväganden gällande feedback. Det nuvarande systemet 

fungerar så att recensionerna avslöjas endast när båda parter lämnat en recension till 

varandra, eller när 14 dagar har förflutit från resans slut, beroende på vilket som 
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inträffar först. Denna ändring stödjer feedbackmekanismen genom att förebygga 

felrapportering av produkten, ett sätt att undvika repressalier genom recensioner. Efter 

14 dagar kan man inte mera lämna en recension om sin motpart.  

Zervas et al. (2015) fortsätter med att recensioner visas på olika sidor på Airbnb-

webbplatsen. De är mest framträdande på användarprofilerna och sidor för enskilda 

bostäder, där de är listade i omvänd kronologisk ordning. Till skillnad från de flesta 

andra stora reseöversiktplattformar, till exempel Tripadvisor och Expedia, 

offentliggör inte Airbnb enskilda stjärnbetyg för individuella recensioner, utan endast 

texten är offentlig för alla. Men på samma sätt som andra reseevalueringsplattformar 

visar Airbnb en sammanfattningsstatisk för varje bostad inklusive det totala antalet 

recensioner som har ackumulerats. Det krävs att bostaden har minst tre recensioner 

för att statistiken ska offentliggöras, Airbnb publicerar alltså bostädernas 

genomsnittliga betyg avrundat till den närmaste halvstjärnan. När det gäller värdering 

av gästerna är endast textrecensionerna synliga. Det är alltså inte möjligt för värdarna 

att välja sina gäster baserat på sammanfattande statistik om gästerna, utan de måste 

bläddra genom textrecensionerna.  

Dessutom har båda parterna en möjlighet att ge en personlig feedback och en allmän 

feedback. När en gäst har slutfört en resa kan hen alltså ge personlig kritik, exempelvis 

om hur värden kan förbättra resehelheten. Därefter kan gästen ytterligare lämna den 

allmänna feedbacken som då publiceras för allmänheten. I samband med detta samlas 

även betygsättningen för resan genom stjärnklassificeringarna.  

Ilkkala och Lampinen (2014) undersökte hur pengar förmedlar och strukturerar socialt 

utbyte av gästfrihetsservice och hur sociala och ekonomiska faktorer påverkar utbytet 

i detta sammanhang. De använde utbytesteorin från sociologin som grund för sin 

undersökning. Ilkkala och Lampinen (2014) konstaterar att socialt utbyte består av 

och är beroende av andras reaktioner, som över tid blir givande för båda parterna 

(värden och gästen). För att socialt utbyte ska lyckas måste båda parterna följa vissa 

regler inom detta koncept. Emerson (1976, s. 351) definierade socialt utbyte som en 

”normativ definition av situationen som formas bland eller antas av deltagarna i en 

utbytesrelation”. Ilkkala och Lampinen (2014) fortsätter genom att skriva att det finns 

tre huvudtyper av socialt utbyte nämligen förhandlat utbyte, ömsesidigt utbyte samt 

allmänt utbyte.  
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Ilkkala och Lampinen (2014) skriver att utbyte av gästfrihet där bostäder byts ut mot 

pengar och villkoren för utbytet är mer eller mindre förhandlade på förhand kan bäst 

beskrivas som nätverk av förhandlat socialt utbyte. Detta monetära gästfrihetsutbyte 

omfattar både ekonomiska (bostaden och pengarna) och sociala transaktioner 

(recensionerna, gästfriheten). Deras undersökning visar att då man tar in monetära 

egenskaper i det sociala utbytet ger det en viss ram för utbytet och gör det mer formellt 

och strukturerat. Dessutom identifierade de två beteendemönster som framhäver 

betydelsen av ryktet samt förtroendet för utbytet. Till exempel menar de att det är en 

vanlig taktik bland värdar att höja priset på sin bostad då det ackumuleras mera 

rykteskapital via plattformen, dvs. då antalet positiva recensioner blir större. Ilkkala 

och Lampinen (2014) presenterar bevis på att värdar prissätter utifrån positiva 

recensioner, eftersom flera positiva recensioner ger gästen en känsla av säkerhet. Det 

andra beteendemönstret de beskriver handlar om att för värden uppnå en situation där 

de har möjlighet att välja sina gäster. Till exempel värdesätter en del värdar sina 

bostäder under marknadspriset för att öka antalet potentiella gäster och då ge värden 

möjlighet att välja gästen. De konstaterar vidare att när man överväger hur man ska 

utforma online sociala utbytessystem så att de uppmuntrar till deltagande är det viktigt 

att ta hänsyn till de sociala normerna och oskrivna reglerna för utbytet som styr 

utbytesprocesserna. Vid nätverksbaserat gästfrihetsutbyte - en verksamhet som 

motiveras av de potentiella ekonomiska vinsterna och av meningsfulla sociala möten 

med gästerna – avgränsar monetära transaktioner utbytesrelationen på ett sätt som i 

vissa fall gör den smidigare. 

Ilkkala och Lampinen (2014) skriver att förtroende är viktigt i det sociala utbyte som 

sker via Airbnb. I detta avseende liknar monetära och icke-monetära nätverk varandra 

då det handlar om utbyte av logi. I monetära utbyte har rykte direkta ekonomiska 

konsekvenser: rykteskapital kan på ett positivt sätt bidra till priset på värdens bostad, 

men samtidigt är vissa värdar villiga att sänka priset för att själva kunna välja vilken 

gäst de vill erbjuda logi. Dessa ekonomiska konsekvenser av onlinerykte gör det allt 

viktigare att ta itu med designproblem som hör ihop med ryktessystem, till exempel 

hur man distribuerar rykteskapital rättvist bland personer som tillsammans fungerar 

som värdar för en gemensam bostad.  

 



N. Brenner: Feedbackmekanismens inverkan på hyresnivån på bostäder som bjuds ut på Airbnb 

 

12 
 

 

2.2 Anpassad regressionsmodell för dynamiskprissättning på Airbnb 

 

Ye et al. (2018) publicerade en utförlig rapport om hur Airbnb:s egen algoritm för 

prissättningsförslag fungerar. Målet med prisoptimeringen är att hjälpa värdar som 

bjuder ut sina hem via Airbnb att bestämma det optimala priset för bostäderna. Till 

skillnad från konventionella prissättningsproblem, där prissättningsstrategier 

tillämpas på en stor mängd identiska produkter finns det inga identiska produkter på 

Airbnb eftersom alla bostäder på plattformen är olika. Därför är det extremt svårt att 

uppskatta en exakt efterfrågekurva, vilket är nödvändigt för att tillämpa en 

konventionell prissättningsstrategi för att maximera intäkterna för värdarna.  

Ye et al. (2018) skriver att Airbnb:s prissättningssystem består av tre komponenter. 

Den första komponenten är en binär klassificeringsmodell som förutsäger 

bokningssannolikheten för varje noteringsnatt. Den andra komponenten förutspår en 

regressionsmodell för det optimala priset för varje noteringsnatt, där en anpassad 

förlustfunktion används för att vägleda inlärandet av algoritmen. Slutligen tillämpar 

de ytterligare sunt förnuft för att generera ett slutligt prisförslag.  

 

2.2.1 Introduktion av Airbnb:s prissättningsförslag 

 

Enligt Ye et al. (2018) är prissättningen i denna bilaterala marknadsplats där gäster 

paras ihop med värdar en extremt viktig variabel för att bättre para ihop utbud och 

efterfrågan. Som plattformsleverantör kontrollerar Airbnb inte hur värdarna 

bestämmer prissättningen, men de erbjuder olika verktyg för att hjälpa värdarna 

bestämma priserna mer effektivt. Till exempel tillåter Airbnb värdarna att ange 

anpassade dagliga priser, helgpriser, rabatter för längre resor m.m. De erbjuder även 

ett prisförslag till värdarna. Detta prisförslag presenteras på två olika sätt för värdarna 

som kan välja att använda prisförslagen ifall de vill.  

Ye et al. (2018) skriver att värdarna ser pristipset där det nuvarande priset syns för att 

informera om hur sannolikt det är för att en natt att bokas. Ytterligare förklaras det 

föreslagna priset med hjälp av statistik, alltså kan värdarna se prisförslaget och 
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anpassa det slutliga priset efter detta ifall den så vill. Det bör noteras att med pristips 

förpliktas värdarna att granska priset och ifall de vill för kan de välja att använda det 

föreslagna priset. För att förenkla prissättningen för värden finns det även smartpris, 

vilket innebär att värden kan ange ett minimi- och maximipris mellan vilka de vill att 

deras pris skulle falla. Ifall det föreslagna priset befinner sig mellan värdens minimi- 

och maximivärde används detta för alla tillgängliga nätter.  

Eftersom efterfrågan för varje tidsperiod är osäker brukar de optimala priserna enligt 

Ye et al. (2018) ofta variera. Detta är ett typiskt dynamiskt prissättningsproblem, där 

Airbnb-värdar erbjuder nätter som ska säljas över en viss tidsperiod. Airbnb:s 

prisförslag genereras av en maskininlärningsalgoritm och uppdateras varje dag enligt 

Airbnb:s förståelse av marknadsdynamiken. Syftet med modellen är att bestämma en 

dynamisk prissättningsstrategi som hjälper värdarna att välja det optimala priset för 

hela försäljningsperioden.  

 

2.2.3 Dynamisk prissättning på Airbnb 

 

Ye et al. (2018) påpekar att studier som omfattar dynamisk prissättning ofta fokuserar 

på homogena produkter. Genom att följa hur efterfrågan varierar med hänsyn till priset 

för ett stort antal identiska produkter kan en efterfrågekurva F(P) beräknas, vilket 

bestämmer efterfrågan som en funktion av priset P. Då är problemet med 

intäktsmaximering att hitta priset P som ger maximal P × F(P). Detta tillvägagångssätt 

lyckas då en exakt uppskattning av efterfrågekurvan kan förutspås. Det har 

uppkommit ett intresse för att använda metoder för maskininlärning för att uppskatta 

efterfrågan på Airbnb. Prissättningsproblemet för Airbnb är att efterfrågan inte endast 

är en funktion av F(P), utan påverkas även av variationen mellan tidpunkter och 

olikheterna mellan bostäderna. Efterfrågan anges som F (P, t, id), där t är tid och id är 

ett unikt id (numrering) för en notering (bostad) på Airbnb.  

Tidsvariation: Det finns två huvudfaktorer som gör efterfrågefunktionen 

tidsvarierande. För det första finns det säsongsbundna händelser och evenemang: 

reseaktiviteter är utsatta för ganska stark säsongvariation som kan ses i figur 3. Under 

sommartiden använder fler personer sökordet Airbnb genom olika sökmotorer på 

nätet. Detta kan även bero på att flera människor planerar sina resor under sommaren. 
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Säsongmönstret varierar även för olika länder, och ifall man fokuserar på en specifik 

region kan det observeras starkare variation för årstidsmönstret. Figur 4 visar 

sökordstrenden för Airbnb i Sverige. Redan genom att jämföra Sverige och resten av 

världen kan man se tydliga skillnader i säsongsvariationen. Förutom säsongsvariation 

kan även speciella evenemang medföra en ökning av efterfrågan under vissa perioder 

i den region där evenemanget hålls.  

Den andra huvudfaktorn är ledtid; för att få ledtiden betecknas till exempel det 

nuvarande datumet som ds och natten som man är intresserad av att uppskatta 

efterfrågan för som ds_natt. Då är ledtiden avståndet mellan ds och ds_natt. Eftersom 

ledtiden minskar naturligt minskar även sannolikheten för att denna specifika natt 

bokas, vilket leder till en förändring i efterfrågefunktionen.  

 

Figur 3. Googles sökordstrend för Airbnb över hela världen för en femårsperiod. 

 

Figur 4. Googles sökordstrend för Airbnb i Sverige över en femårsperiod.  

 

Variation i noteringarna: Till skillnad från hotell, där alla rum av samma typ är 

identiska, är bostäderna som bjuds ut via Airbnb väldigt olika. Till exempel finns det 

slott, trädkojor och båtar utöver de vanliga bostadsfastigheterna som bjuds ut via 

Airbnb. Efterfrågan på ett slott kan vara ganska annorlunda än efterfrågan på en vanlig 

bostad. När efterfrågan i en stadsdel är tillräckligt högt, kan bostäder med bättre 

recensioner antagligen kräva högre priser utan att minska på användningsgraden, 

medan ett ökat pris för en ny notering kan minska sannolikheten för en ny bokning. 
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Eftersom efterfrågan varierar både tidsmässigt och per bostad är det svårt att uppskatta 

efterfrågefunktionen för Airbnb.   

 

2.2.4 Airbnb:s tillvägagångssätt 

 

På grund av de olika situationerna vid uppskattning av en exakt efterfrågekurva F (P, 

t, id) är det svårt att tillämpa en inkomstmaximeringsstrategi i praktiken (Ye et al. 

2018). För att kringgå detta har Airbnb byggt en annan modell som kartlägger 

efterfrågekurvan till ett prisförslag, vilket är prisstrategimodellen. Det är en 

regressionsmodell som uppövats genom en anpassad förlustfunktion.  

Ye et al. (2018) konstaterar att tidigare forskning om regressionsmodeller för 

uppskattning av marknadspriser ofta antar att värdet för varje produkt är linjär i värdet 

av produktegenskaper. Airbnb:s egen modell är däremot icke-linjär. De har modifierat 

efterfrågefunktionen genom att använda GBM (eng. Gardient Boosting Machine) som 

är en icke-linjär maskininlärningsteknik för att utifårn en stor uppsättning råa 

egenskaper kartlägga så att man kan beräkna en bokningssannolikhet. Pérez-Sánchez 

et al. (2018) däremot framhäver att modellerna OLS (eng. Ordinary least square) och 

QR (eng. Quantile regression) som är linjära regressionsmodeller, är bättre anpassade 

för analys av Airbnb-data.  

 

2.3.1 Prissystemsöversikt  

 

Ye et al. (2018) beskriver Airbnb:s prissättning (visas i figur 5)som ett system 

bestående av tre huvudkomponenter. Först förutser en binär klassificeringsmodell 

bokningssannolikheten för varje noteringsnatt. Sedan används en bostadsmodell som 

förutspår ett optimalt pris för varje noteringsnatt, där en anpassad förlustfunktion 

används för att styra inlärningen.  

Den uppskattade bokningssannolikheten från den första modellen används som 

inmatningsfunktion för regressionsmodellen. Ovanpå slutsatsen från de två första 
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modellerna tillämpas ytterligare personlig anpassning som innehåller värdens mål, 

speciella händelser etc. för att generera det slutliga prisförslaget.  

 

 

Figur 5. Översikt över Airbnb:s prissättningssystem 

 

2.3.2 Modellen för bokningssannolikhet  

 

Ye et al. (2018) konstaterar att Airbnb har byggt en bokningssannolikhetsmodell för 

att uppskatta efterfrågekurvan för varje noteringsnatt. Målet med modellen är att 

förutsäga om en tillgänglig framtida natt för en specifik notering kommer att bli bokad 

från och med dagen denna förutsägelse görs, vilket är ett typiskt binärt 

klassificeringsproblem.  

Följande är exempel på egenskaper som Airbnb använder i denna modell. 

• Bostäders egenskaper: noteringspris per natt, rumstyp, personkapacitet, antal 

sovrum/badrum, bekvämligheter, läge, recensioner, historiska bokningsuppgifter etc. 

• Temporära egenskaper: säsongsmässighet (sommar/vinter, veckoslut osv.), kalender 

tillgängligheten, avståndet mellan ds och ds_natt etc.  

• Fluktuation för utbud och efterfrågan: antal tillgängliga bostäder i grannskapet, hur 

många som söker liknande logi samt hur många potentiella gäster kontaktar värdarna 

i genomsnitt.  
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Airbnb använder sig som sagt av GBM för att förutsäga bokningssannolikheten. 

Istället för att träna en global GBM-modell med ett konstant sampel från träningsdata 

fann de en bättre prestanda genom att träna en separat GBM-modell för varje 

marknadsområde med ett adaptivt data sampel vilket illustreras i figur 6. Marknader 

med hög täthet av bostäder som bjuds ut via Airbnb har en annan efterfrågekurva 

jämfört till ett marknadsområde där tätheten är låg. 

  

 

Figur 6. Illustrerar hur modellen påverkas av mängden bostäder på ett specifikt 

område. 

 

Ye et al. (2018) berättar att den förutspådda bokningssannolikheten som en funktion 

av priset ger en beräknad efterfrågekurva. Figur 7 visar ett exempel på den 

uppskattade efterfrågekurvan, som beräknas genom att betygsätta 

bokningssannolikhetsmodellen vid olika prispunkter inom ett intervall.  

X-axeln i figur 7 representerar ett normaliserat prisintervall, där prisförhållandet 1,0 

indikerar noteringspriset. Den uppskattade efterfrågekurvan är nödvändigtvis inte 

korrekt, men vid det optimala prisförhållandet borde den uppskattade efterfrågan samt 

den riktiga efterfrågan mötas. När prisförhållandet går till 0,0, det vill säga 
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noteringsnatten skulle vara gratis, förväntas att bokningssannolikheterna från båda 

kurvorna närmar sig 1,0, vilket i detta fall betyder att natten garanterat bokas. Å andra 

sidan när prisförhållandet närmar sig ∞ (infimum), skulle bokningssannolikheten 

närma sig 0,0, vilket i sig betyder att noteringsnatten inte skulle bokas.  

 

 

Figur 7. Den uppskattade efterfrågekurvan för Airbnb:s prissättningsmodell. 

 

Ye et al. (2018) konstaterar att det finns tre grundläggande utmaningar för att kunna 

härleda en exakt efterfrågeuppskattning: 

• Datagleshet: De flesta bostäder som bjuds ut på Airbnb håller samma pris från dag 

till dag. Till exempel ett privat rum i Stockholm som normalt är prissatt till 1500 

kronor, har antagligen aldrig haft ett lägre pris än 500 kronor eller ett högre pris än 

4000 kronor. Det betyder att det inte finns observationer av de prispunkter som ligger 

utanför den normala noteringsbasen, vilket försvårar extrapolering av priset. 

• Olika sampel: Det faktum att bostäderna på Airbnb är olika försvårar 

generaliseringen av vad man kan lära en modell från att jämföra skillnader mellan 

olika bostäder.   

• Beroende av karakteristiska drag: Vissa råa egenskaper är prisberoende, till exempel 

antalet sökningar för en bostad är vanligtvis negativt korrelerat med prisfunktionen. 

Ett annat exempel Ye et al. (2018) tar upp är användningsgraden, vissa värdar kan 

prissätta sina bostäder så högt att användningsgraden för bostaden blir mycket låg.  
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2.3.3 Bedömning av prisförslaget – Airbnb:s tillvägagångssätt 

 

Ye et al. (2018) skriver att Airbnb:s prissättningsproblem skiljer sig från traditionella 

maskininlärningsproblem eftersom Airbnb egentligen inte har en grundsanning för det 

optimala priset. Detta gör att evalueringen av prisförslaget blir ett icke-trivialt 

problem. Därför använder Airbnb en uppsättning olika utvärderingsmetoder som 

används för att karaktärisera kvaliteten på prisförslaget. 

Ye et al. (2018) berättar att de rekommenderade mätvärdena härleds från Airbnb:s 

intuitioner om var det optimala priset bör falla och vad som skulle vara ett dåligt 

prisförslag. Om man antar det faktiska priset för en noteringsnatt för en bostad på 

Airbnb som P, det föreslagna priset som Psug och det optimala priset (om det 

existerar) som Po. Då anses Psug som dåligt i följande fall: 

 

• Noteringsnatten bokas och Psug <P: i det här fallet bokades noteringsnatten på P, 

men ett lägre pris var föreslaget. Detta betyder att om värden hade antagit förslaget, 

skulle det uppkomma en förlust för värden, då P> Psug. Därför borde Airbnb:s 

prisförslag ha varit Po>= P. 

• Noteringsnatten var inte bokad och Psug>= P: i detta fall var noteringsnatten inte 

bokad vid P och Airbnb:s prisförslag var högre, sannolikheten för att bostaden skulle 

bokats var därför ännu mindre. Därför anses Psug som ett dåligt föreslag och därför 

borde rekommendationen ha varit Po <P. 

 Det finns också fall där det inte kan dras någon slutsats om förslaget är bra eller dåligt.  

• Noteringsnatten bokades och Psug>= P: i det här fallet är det föreslagna priset högre 

än bokningspriset. Man vet inte om värden hade antagit Airbnb:s prisförslag men 

noteringsnatten skulle i varje fall blivit bokad.  

• Noteringsnatten var inte bokad och Psug <P: om värden hade prissatt lägre än det 

föreslagna priset ökar sannolikheten i det här fallet för en bokning per noteringsnatt. 

Men om Psug är för lågt, t.ex. lägre än de fasta kostnaderna för värden, kan det 

fortfarande vara dåligt för värden även om natten bokas till det pris som föreslagits.  
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2.4 Tidigare forskning om prissättning av bostäder på Airbnb 

 

Hung et al. (2010) skriver att prissättningen är känd för att vara en av de kritiska 

faktorer som bestämmer framgången inom logibranschen. Det finns en del tidigare 

forskning om prissättningsstrategier inom logibranschen på efterfrågesidan, till 

exempel Becerra et al. (2013) och Chen och Rothschild (2010) och på utbudssidan 

Heo och Hyun (2015) och Lee (2011). 

Hung et al. (2010) påpekar att denna forskning har bidragit till att förbättra praxis i 

logibranschen genom att identifiera avgörande faktorer för hotellrummen vid 

prissättningen, förhållanden som påverkar hotellgästers betalningsvilja och effekten 

av olika prissättningsstrategier på kundernas uppfattningar samt resenöjdhetshelheter.  

Trots att hotellsidans hyresprisnivåer är ett rätt utförligt studerat område har 

motsvarande forskning om plattformsekonomi ännu inte utförts i någon större 

utsträckning. Gutt och Herrmann (2015) samt Li et al. (2016) skriver att de 

prisindikatorer som används på hotellbranschen inte kan användas på samma sätt för 

att studera logiuthyrningen på plattformsekonomi.  

Gutt och Herrman (2015) samt Li et al. (2016) poängterar att det därför har utvecklats 

nya prisindikatorer förknippade med logiuthyrning genom plattformsekonomi, till 

exempel värdens egenskaper, olika bekvämligheter och vissa varierande 

boendeegenskaper. Samtidigt är det, på grund av plattformsekonomins särdrag, 

särskilt tillgängligheten av outnyttjade tillgångar och icke-professionella företagare, 

viktigt att fundera på betydelsen av de avgörande faktorerna som skulle kunna vara 

relevanta för den traditionella hotellbranschen. Till exempel är det ännu oklart vilken 

prismässig effekt den geografiska utbredningen av bostäderna har.  

Wang och Juan (2016) gjorde en utförlig forskning om dessa avgörande faktorer för 

prissättningen. Deras tillvägagångssätt var att genom OLS- och QR- analys undersöka 

de variabler som påverkar priset mest. De delade upp egenskaperna i fem olika 

kategorier som de sedan sammanförde till ett kluster. De utgick från följande fem 

kategorikluster: värdens attribut, plats- och egendoms attribut, bekvämligheter och 

tjänster, uthyrningsregler och onlinerecensioner.  
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3 Datainsamling  

 

I det här kapitlet beskrivs datainsamlingsstrategin för avhandlingen. Data är nerladdat 

från insideairbnb.com som är en nätsida där allmänt tillgängliga data från Airbnb 

samlats. De data som kommer att analyseras i denna avhandling handlar om 

Stockholm. Det finns data om bostäder som bjuds ut, information om värdar, 

detaljerade feedbackdata, sammanfattningsinformation och mätvärden för de 

utbjudna bostäderna. Det ursprungliga datasetet bestod av 7134 olika bostäder där 

varje bostad hade 106 olika variabler. Efter datarensningen, där till exempel tomma 

värden hanterades, återstod 5116 bostäder med 41 variabler.   

 

3.1 Beskrivning av dataegenskaper samt förklaringar till variablerna 

 

För att noggrant kunna förutspå Airbnbpriser bör datasetet innehålla egenskaper som 

direkt påverkar hyreskostnaderna. Eftersom priset är känt för varje bostad kan detta 

klassificeras som ett övervakat maskininlärningsproblem, så data kan delas upp i olika 

tränings-, test-, och kryssvalideringssatser.  

Först bör funktionerna för data granskas för flera egenskaper, dessa egenskaper 

innefattar:  

- Antal saknade värden och hur man hanterar dem (Nan eller null) 

- Typ av data (kategoriska data, booleska data, numeriska data, text, etc.)  

- Klassisk statistisk analys (medelvärden, medianer, intervaller, varianser, 

standardavvikelser m.m.)  

Dataformatet är viktigt att förstå eftersom det påverkar hur analysen bör utföras, 

exempelvis hanteras kategoriska, numeriska och binära värden på olika sätt. Efter 

datarensningen fanns som sagt 5116 unika bostadsidentifieringsnumreringar, och 

dessa bostäder hade 41 olika variabler. Av denna information kunde några extra 

variabler räknas, och de beräknade variablerna är: hur länge en värd varit värd på 

Airbnb, om värden är lokal (alltså från Stockholm), beskrivningen av värden så att 

längden på själva textbeskrivningen beräknas, antalet bekvämligheter värden anger 

för en specifik bostad samt pris per person. q 
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Detta betyder att datasetet nu består av 5116 observationer och 47 olika variabler.  

Samtidigt tilläggs en dummyvariabel som anger om bostaden tillhör de 100 mest 

populära bostäderna baserat på mängden totala recensioner för en bostad. Ye et al. 

(2009) och Lee et al. (2015) fastslog att mängden recensioner är ett acceptabelt mått 

för en bostads popularitet. Därefter konverterades kategoriska värden till 

dummyvariabler, bland annat fastighetstypen, rumstypen, sängtypen och 

avbokningspolicyn ändrades till dummyvariabler. Därefter beräknades en logaritmisk 

prisskala av den beroende variabeln, alltså priset. Vilket betyder att datasetet nu består 

av 82 olika variabler.  

 

3.2 Beskrivande statistik av datasetet 

För att få en bättre förståelse av de egenskaper som generellt skiljer sig mellan topp 

100 och resten, visualiseras fördelningen av en del diskreta variabler. Till dessa hör  

-Om värden är en superhost 

-Om värden har en profilbild 

-Om värdens identitet är verifierad  

-Om bostaden kan bokas direkt 

-Om värden kräver att gästen har en profilbild 

-Om värden kräver att gästen har verifierat hens telefonnummer  

-Om värden bor lokalt. 
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Stapeldiagrammen visar den relativa densiteten grupperat enligt målvärdet.  

 

Figur 8. Relativ fördelning om lägenheten kan bokas direkt. 

Figur 9. Relativ fördelning om värdens identitet är verifierad. 

Dessa grafer visar de största skillnaderna 

mellan gruppen topp 100 och resten. Man 

kan tolka att topp 100 har en mycket större 

relativ andel som är superhost. Då över 60 

% av topp 100 gruppen är superhost. 

Samtidigt ser man att i topp 100 har cirka 

70 % av värdarna sin identitet verifierat 

medan för resten av värdarna ligger 

identifieringsgraden runt 45%. Den sista 

grafen visar att i gruppen topp 100 har över 

55% av värdarna aktiverat egenskapen 

som möjliggör för gästen att boka 

lägenheten genast. Medan för resten av 

datasetet har endast cirka 25 % aktiverat 

denna egenskap.  

Figur 10. Relativ fördelning av superhost.  
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Sedan visas fördelningen mellan de kategoriska variablerna vilket inkluderar följande 

variabler: 

-Stadsdel (finns totalt 14 stadsdelar enligt data)  

-Egendomstypen (finns totalt 18 olika egendomstyper som hyrs ut via Airbnb i 

Stockholm) 

-Rumstypen (finns totalt 3 olika rumstyper) 

-Sängtypen (finns totalt 5 olika sängtyper) 

-Avbokningsprincip (finns totalt 3 olika avbokningsprinciper) 

Stadsdel används istället för postnummer för att identifiera geografiska skillnader, 

eftersom postnummervariabeln inte kan anses pålitlig då datasetets 5116 bostäder har 

1249 olika postnummer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Relativ fördelning av stadsdelarna. 
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Figur 12. Relativ fördelning av egendomstypen. 

 

 

Figur 13. Relativ fördelning av rumstypen. 

Figur 14. Relativ fördelning av avbokningsprincipen. 
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Topp 100 lägenheter finns i 13 av 14 av de olika stadsdelarna, med en klar majoritet i 

Södermalm. 85 % av all logi är lägenheter, resterande hela hus eller villor. Då det 

gäller typ av bostad kan ingen tydlig skillnad ses mellan topp 100 och resten. 

Rumstypen för topp 100 fördelas mellan hela hem och privata rum, medan för resten 

av data är hela hem mer populära. Endast cirka 1 % av hela datasetet faller i gruppen 

delade rum. Topp 100 har generellt en striktare avbokningsprincip än de andra 

bostäderna.  

 

Slutligen presenteras de kontinuerliga variablerna som inkluderar följande variabler: 

badrum, sovrum, sängar, pris per person, säkerhetsdeposition, städavgift, hur många 

gäster är inkluderade, avgift för en extra person, minsta möjliga nätter för bokningen, 

alla betygsättningsvariabler, hur många olika bostäder en värd hyr ut, hur länge gäster 

har haft möjlighet att boka bostaden, hur länge värden har varit en värd på Airbnb, 

längden av textbeskrivningen av värden samt mängden olika bekvämligheter värden 

angett för bostaden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Avgift för en extra person. 

Figur 16. Dagar bostaden bjudits ut på Airbnb. 
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Figur 17. Längd av textbeskrivningen av värden. 

Figur 18. Antal meddelade bekvämligheter. 

 

Mängden badrum är samma för båda grupperna med ett medeltal på tre badrum per 

bostad. I topp 100 har de flesta bostäder ett sovrum, medan för de andra varierar det 

mellan ett och två. Priset är i genomsnitt lite lägre för topp 100. Säkerhetsdepositionen 

är väldigt likt för båda grupperna, observationen här är att majoriteten inte 

överhuvudtaget använder sig av säkerhetsdepositioner. Städavgiften har samma 

median för båda grupperna och inga tydliga avvikelser kan ses mellan grupperna. 

Avgiften för en extra person är högre för bostäderna i topp 100 i genomsnitt men den 

andra gruppen har flera avvikande extrema värden.  

Inga skillnader kan åskådas från betygsättningsvariablerna, vilket delvis var förväntat 

då alla lägenheter från första början har ett högt betyg. I genomsnitt har de värdar vars 

lägenhet räknas till topp 100 flera listade bostäder, även om medianen är samma för 

båda grupperna. Topp 100 lägenheter har varit listade på Airbnb klart längre än 

lägenheterna i den andra gruppen vilket förklaras av att topp 100 är de bostäder med 
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mest recensioner. Text beskrivningen av värden är längre för topp 100 i jämförelse 

med för resten, likaså är mängden rapporterade bekvämligheter för lägenheten.  

 

Tabell 1 sammanfattar beskrivande statistik av de variablerna som kommer att 

användas i denna avhandling. Statistiken inkluderar minsta värdet, högsta värdet, de 

olika kvartilerna, medianen samt medeltalet. För de kategoriska variablerna finns det 

ett antal för de olika observationerna för de olika kategorierna. Figur 19 visar de olika 

betygsättningsvariablerna som gästen betygsätter värden för.  

 

 

Figur 19. Betygsättningsvariablerna på Airbnb. 
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Tabell 1. Beskrivande statistik på de variablerna som används i denna avhandling 

 

 

Värden är superhost Värden har profilbild Värdens identitet är verifierad

Min.: 0.0000 Min.: 0.000 Min.: 0.00

1st Qu.: 0.0000 1st Qu.: 1.000 1st Qu.: 0.00

Median: 0.0000 Median: 1.000 Median: 0.00

Medeltal: 0.1515 Medeltal: 0.998 Medeltal: 0.45

3rd Qu.: 0.0000 3rd Qu.: 1.000 3rd Qu.: 1.00

Max.: 1.0000 Max.: 1.000 Max.: 1.00

Stadsdelsområde Egendomstypen Avgift för extra personer (SEK)

Södermalm: 1590 Lägenhet: 4374 Min.: 0.00

Norrmalm: 686 Hus: 287 1st Qu.: 0.00

Kungsholmen: 593 Vind/loft:  90 Median: 0.00

Östermalm: 476 Radhus: 87 Medeltal:  94.51

Hägersten-Liljeholmen: 459 Andelsfastighet: 76 3rd Qu.: 150.00

Enskede-Årsta-Vantörs: 403 Villa: 50 Max.: 2782.00

Andra: 909 Andra: 152

Badrum Sovrum Sängar

Min.: 1.000 Min.: 0.000 Min.: 0.000

1st Qu.: 3.000 1st Qu.: 1.000 1st Qu.: 1.000

Median: 3.000 Median: 1.000 Median: 2.000

Medeltal: 3.278 Medeltal: 1.412 Medeltal: 2.112

3rd Qu.: 3.000 3rd Qu.: 2.000 3rd Qu.: 3.000

Max.: 10.000 Max.: 10.000 Max.: 25.000

                                                                        

Säkerhetsdeposition (SEK) Städavgift (SEK) Antal gäster inkluderade

Min.: 0.0 Min.: 0.0 Min.: 1.000

1st Qu.: 0.0 1st Qu.: 0.0 1st Qu.: 1.000

Median: 0.0 Median: 125.5 Median: 1.000

Medeltal: 785.1 Medeltal: 236.4 Medeltal: 1.458

3rd Qu.:  885.5 3rd Qu.: 400.0 3rd Qu.: 2.000

Max.: 48685.0 Max.: 5000.0 Max.: 16.000
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Betygsättning av exakthet Betygsättning av värde Betygsättning av renlighet

Min.: 2.000 Min.: 2.000 Min.: 2.000

1st Qu.: 10.000 1st Qu.: 9.000 1st Qu.: 9.000

Median: 10.000 Median: 10.000 Median: 10.000

Medeltal: 9.732 Medeltal: 9.467 Medeltal: 9.536

3rd Qu.: 10.000 3rd Qu.: 10.000 3rd Qu.: 10.000

Max.: 10.000 Max.: 10.000 Max.: 10.000

                                                                    

Betygsättning av incheckning Betygsättning av läge Betygsättning av kommunikation

Min.: 2.000 Min.: 2.000 Min.: 2.000

1st Qu.: 10.000 1st Qu.:9.000 1st Qu.: 10.000

Median: 10.000 Median: 10.000 Median: 10.000

Medeltal: 9.812 Medeltal: 9.568 Medeltal: 9.841

3rd Qu.: 10.000 3rd Qu.: 10.000 3rd Qu.: 10.000

Max.: 10.000 Max.: 10.000 Max.: 10.000

                                                                         

Minsta antal av nätter Kan bokas direkt Krävs att gästen har verifierat telefonnummer

Min.: 1.000 Min.: 0.0000 Min.: 0.00000

1st Qu.: 2.000 1st Qu.: 0.0000 1st Qu.: 0.00000

Median: 2.000 Median: 0.0000 Median : 0.00000

Medeltal: 4.912 Medeltal: 0.2707 Medeltal: 0.01446

3rd Qu.: 4.000 3rd Qu.: 1.0000 3rd Qu.: 0.00000

Max.: 1125.000 Max.: 1.0000 Max.: 1.00000

                                                                          

Krävs att gästen har en profilbild Antal lägenheter per värd Hur länge värden varit värd på Airbnb

Min.: 0.00000 Min.: 1.000 Min.: 5

1st Qu.: 0.00000 1st Qu.: 1.000 1st Qu.: 974

Median: 0.00000 Median: 1.000 Median: 1372

Medeltal: 0.01349 Medeltal: 1.435 Medeltal: 1398

3rd Qu.: 0.00000 3rd Qu.: 1.000 3rd Qu.: 1817

Max.: 1.00000 Max.: 19.000 Max.: 3630

                                                               

Värden bor lokalt Antal bekvämligheter Längden av textbeskrivningen av värden

Min.: 0.0000 Min.: 0.00 Min.: 0.0

1st Qu.: 1.0000 1st Qu.: 13.00 1st Qu.: 0.0

Median: 1.0000 Median: 17.00 Median: 47.0

Medeltal: 0.8718 Medeltal: 19.94 Medeltal: 164.4

3rd Qu.: 1.0000 3rd Qu.: 25.00 3rd Qu.: 246.0

Max.: 1.0000 Max.: 74.00 Max.: 2900.0

                                                                  

Sängtyp Rumstypen Avbokningsprincip

Luftmadrass: 4 Hela bostaden: 4193 Flexibel: 2048

Soffa: 12 Privat rum: 865 Måttlig: 1615

Futon: 12 Delat rum:  58 Strikt 14 dagar: 1453

Bäddsoffa: 27 Super strikt 60 dagar: 0

Riktig säng: 5061

Pris per person Är i topp 100 Log_pris

Min.: 2.25 Min. : 0.00000 Min.: 2.197

1st Qu.: 225.00 1st Qu.: 0.00000 1st Qu.: 6.402

Median: 313.70 Median : 0.00000 Median: 6.802

Medeltal: 356.10 Medeltal: 0.01955 Medeltal: 6.779

3rd Qu.: 429.85 3rd Qu.: 0.00000 3rd Qu.: 7.095

Max.: 26667.00 Max.: 1.00000 Max.: 11.290
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4. Metod  

 

I detta kapitel beskrivs metoden för att identifiera sambandet mellan boendeattribut 

och pris. I avhandlingen antas en multivariabel analysteknik som består av att 

uppskatta en hedonisk prismodell som enligt Lancaster (1966) ofta används i 

marknadsundersökningar av till exempel fastigheter. Enligt hedoniska prismodellen 

består fastighetspriset av flera nyttor eller negativa effekter vilka sammansätts till ett 

slutligt pris. Metoden används för att bestämma och uttrycka sambandet mellan 

Airbnb-boendeattribut och pris. För att uppskatta hur de olika variablerna påverkar 

priset beräknas en modell genom att använda både OLS-analys samt QR-analys. Även 

om dessa är vanliga metoder på fastighetsmarknaden finns det vissa begränsningar 

med detta tillvägagångssätt som måste beaktas i synnerhet då dessa implementeras på 

data från en plattformsekonomi. Sirmans et al. (2005) klarlägger att resultaten från 

dessa modeller är fall specifika och kan inte generaliseras så att de skulle gälla andra 

områden. Eftersom både OLS och QR är linjära regressionsmodeller, gjordes även en 

GBM-analys som byggs upp som ett beslutsträd. GBM-analysen beskrivs närmare i 

kapitel 4.2.  

Enligt Zietz et al. (2008) är QR-metodens fördel över OLS-metoden att den beroende 

variabelns bestämmande faktorers betydelse kan förklaras vid vilken som helst del av 

fördelningen. Således påverkas QR-modellen mindre av de begränsningar som finns 

då det inte är nödvändigt att fastställa en slumpmässig störningshypotes. Från 

resultaten av modellerna kan man fastställa en uppskattning av 

skuggpriskomponenten i noteringspriset som genereras av de olika variablerna.  

Uppskattningen för dessa typer av modeller kräver ofta den logaritmiska 

omvandlingen av den beroende variabel alltså noteringspriset. Litteraturen lyfter fram 

flera anledningar till att användningen av semilogaritmiska modeller är populära. 

Pérez-Sánchez et al. (2018) skriver att anpassningens kvalitet (eng. goodness of fit, 

oftast ett chi-två-test) som tillämpas på data för att undvika heteroskedasticitet och 

förenklingarna för att tolka koefficienterna, är stora faktorer till att semilogaritmiska 

modeller används.  

Kain och Quigley (1975) skriver att på grund av den logaritmiska omvandlingen visar 

anpassningens kvalitet hur den beroende variabeln - i detta fall alltså priset – förklarar 
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procentuella förändringar av variablerna då det finns enhetliga förändringar av de 

oberoende variablerna. Dessutom indikerar Sirmans et al. (2005) att hedoniska 

prismodeller beräknas med logaritmiska former eftersom dessa med stor sannolikhet 

har implicita priser som erhållits för varje karaktärsdrag, som nödvändigtvis inte är 

samma för alla prisklasser. Alltså kan de prispåverkande egenskaperna variera från 

kvantil till kvantil.  

 

4.1 Dataanalys  

I denna avhandling används de linjära regressionsanalyserna OLS och QR för att se 

sambandet mellan den beroende variabeln och en uppsättning av oberoende variabler. 

Wang och Nicolau (2016) samt Pérez-Sánchez et al. (2018) beskriver de huvudsakliga 

skillnaderna mellan regressionsanalyserna, OLS-regressionsmodeller är baserade på 

det villkorade medelvärdet för den beroende variabeln, medan QR-modeller är 

baserade på den villkorade kvantilen av den beroende variabeln. Detta innebär att QR 

ger en mer omfattande beskrivning av fördelningen inom samplet. Med andra ord, 

snarare än att uppskatta den genomsnittliga påverkan för den beroende variabeln på 

förändringar i de oberoende variablerna, mäter QR effekterna av enskilda oberoende 

variabler på hela den beroende variabelns fördelning. Detta kan avslöja dolda 

prispåverkandemönster som uppkommer beroende på prisnivån.   

Koenker och Bassett (1978) definierar QR enligt följande: Om man antar en 

slumpmässig variabel Y med en sannolikhetsfördelningsfunktion F (y) = 

sannolikheten (Y ≤ y), kan den τ:e kvantilen av Y definieras som det minsta värdet på 

y som uppfyller kriteriet av F (y) ≥ τ: Q(τ) = inf {y: F (y) ≥ τ}, där 0 <τ <1.  

Wang och Nicolau (2016) samt Koenker (2005) definierar därpå att för n 

observationer av Y ges den empiriska fördelningsfunktionen som Fn (y) = ∑1 (Yi ≤ 

y), där 1(z) är en indikatorfunktion som tar värdet 1 om argumentet z är sant och 0 i 

andra fall.  
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Parametrarna för QR uppskattas genom att beakta olika vikter för residualerna. Som 

sagt används pris (i naturliga logaritmisk form) som den beroende variabeln. Wang 

och Nicolau (2016) påpekar att eftersom resultaten från dessa regressionsanalyser är 

semi-logaritmiska specifikationer representerar koefficientvärdena semi-elasticiteter, 

alltså den procentuella förändringen i pris när en oberoende variabel förändras med 

en (1) enhet.  

 

I denna avhandling bestäms kvantilerna i QR-analysen som deciler för få en 

uppfattning av skillnader på decilnivå. QR-analysen har uppskattats med hjälp av det 

statistiska paketet ”quantreg”, medan OLS-analysen är gjord med en inbyggd funktion 

för att analysera linjära regressionsmodeller. Regressionsanalyserna är gjorda i R, för 

alla modeller granskades data för multikollinearitet och av de oberoende variablerna 

som hade kovarianser som var högt korrelerade (+- 0.7) justerades data.  

 

4.2 GBM-analysen 

 

GBM, alltså gradient boosting machine bygger på en metod där algoritmen bygger ett 

beslutsträd. Enligt Singh (2018) bygger GBM på att varje nytt träd som byggs blir en 

modifierad version av den ursprungliga datauppsättningen. Algoritmen börjar med att 

träna ett beslutsträd där varje observation tilldelas lika stor vikt. Efter utvärdering av 

det första trädet ökar vikterna för de observationer som är svåra att klassificera och 

sänker vikterna för de som är lätta att klassificera. Det andra trädet som byggs är därför 

baserad på denna viktade fördelningen av data. Målet är att det andra trädet skall 

kunna förutspå bättre än det första. Av dessa beslutsträd kan klassificeringsfelen 

beräknas och då kan man bygga ett tredje träd där residualerna är reviderade. Sedan 

upprepas denna process för ett specificerat antal iterationer. Efterföljande träd hjälper 

att klassificera observationer som inte klassificeras bra av de tidigare träden. GBM 

tränar alltså modellen gradvis, additivt och sekventiellt. GBM identifierar alltså 

sådana variabler som är svåra att klassificera, alltså algoritmen lär sig själv gradvis.  

I denna avhandling används GBM med en gaussisk fördelning som alltså bygger på 

kvadratfel. Genom optimeringen av beslutsträdet visade sig att 645 träd var det 
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optimala för denna data. Likaså bör interaktionsdjupet (eng. Interaction depth) och 

krympningen (eng. Shrinkage) definieras i modellen. Singh (2018) definierar 

interaktionsdjupet som det maximala djupet för varje träd, dvs. högsta nivån av 

variabelns växelverkan som är tillåten under träningen av modellen. Krympningen 

betraktas som inlärningshastigheten. Det används för att minska eller krympa effekten 

av varje nybyggt beslutsträd. Krympningen minskar alltså gradvis storleken på 

beslutsträdsnivåerna och korrigerar således vikten av varje iteration. 

GBM undviker överanpassning genom att försöka automatiskt välja böjningspunkten 

där prestandan på testdata börjar minska medan prestandan på träningsdata fortsätter 

att förbättras då modellen börjar överanpassa. Optimala mängden träd baserades på 

korsvalidering.  
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5. Analys och resultat 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten från OLS, QR och GBM-analysen. 

QR-analysen är delat per decil för att visa påverkan av de oberoende variablerna för 

varje decil.   

5.1 Datakorsvalidering  

För att kontrollera modellernas prestation gjordes det en 10-faldig datakorsvalidering. 

Saeb et al. (2017) skriver att eftersom maskininlärningsalgoritmer i allt högre grad 

används för att stödja beslutsfattande är det viktigt att man pålitligt kan formulera 

deras förutsägbarhetsnoggrannhet. Korsvalidering är standardmetoden för att 

kontrollera prestationen av en modell.  

Tabell 2. Resultaten från korsvalideringen av data 

  RMSE R-kvadratvärde MAE 

OLS 0.3799 0.5917 0.2800 

QR 0.3713 0.5892 0.2807 

GBM 0.2730 0.7860 0.2078 

 

R-kvadratvärdet för OLS- och QR-regressionsanalyserna är 0,5917 och 0,5892 medan 

GBM-modellen presterar bättre med ett R-kvadratvärde på 0,7860. Detta värde är 

även känd som bestämningskoefficienten, som alltså är ett mått på anpassningens 

kvalitet av de förutspådda värdena gentemot de riktiga observationerna. Saeb et al. 

(2017) skriver att värdet är mellan 0 och 1 och ju närmare 1 värdet är, desto bättre är 

kvaliteten av anpassningen. RMSE (eng. Root Mean Square Error) mäter mängden fel 

i en given algoritm och uttrycker mängden observationsvärden som inte förklaras av 

modellen. Saeb et al. (2017) konstaterar att ett lägre värde betyder att modellen är mer 

exakt.  MAE (eng. Mean Absolute Error) räknar det förutsagda felet mellan det 

förutsagda värdet och det riktiga värdet. Förutsägningsfelet räknas för varje 

förutsägelse, samtidigt som de negativa talen ändras till positiva. Då får man 

absolutfelen, av absolutfelen räknas ett medeltal som slutligen utgör MAE.  

Alla tre mått används för att granska modellers prestationer i maskininlärning.  
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5.2 Resultat av OLS-regressionsmodellen  

 

Tabell 3. Resultaten från OLS-analysen 

 

 

 

MODEL INFO:

Observationer: 5116

Beroende variabel: log_pris

Type: OLS linjär regression

MODEL FIT:

F(63,5052) = 116.2171, p = 

0.0000

R² = 0.5917

Adj. R² = 0.5866

Standard fel: OLS

Uppskattning SE t-tal p-tal

(skärningspunkt) 7.1507 0.2923 24.4638 0.0000

Värden är superhost 0.0044 0.0160 0.2755 0.7830

Värden har profilbild -0.0912 0.1199 -0.7606 0.4470

Värdens identitet är verifierad -0.0038 0.0117 -0.3238 0.7461

Älvsjö stadsdelsområde -0.3156 0.0442 -7.1478 0.0000

Bromma stadsdelsområde -0.3882 0.0313 -12.4082 0.0000

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde -0.3531 0.0265 -13.3172 0.0000

Farsta stadsdelsområde -0.4644 0.0417 -11.1297 0.0000

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde -0.3347 0.0253 -13.2458 0.0000

Hässelby-Vällingby stadsdelsområde -0.6100 0.0474 -12.8684 0.0000

Kungsholmens stadsdelsområde -0.0721 0.0234 -3.0849 0.0020

Norrmalms stadsdelsområde 0.0423 0.0227 1.8658 0.0621

Rinkeby-Kista stadsdelsområde -0.5418 0.0570 -9.5061 0.0000

Södermalms stadsdelsområde 0.0325 0.0199 1.6326 0.1026

Skärholmens stadsdelsområde -0.5514 0.0574 -9.6016 0.0000

Skarpnäcks stadsdelsområde -0.3662 0.0308 -11.8935 0.0000

Spånga-Tensta stadsdelsområde -0.5919 0.0585 -10.1098 0.0000



N. Brenner: Feedbackmekanismens inverkan på hyresnivån på bostäder som bjuds ut på Airbnb 

 

37 
 

 

Egendomstyp - lägenhet -0.9517 0.1395 -6.8231 0.0000

Egendomstyp - värdshus -0.7871 0.1540 -5.1096 0.0000

Egendomstyp - båt -0.4260 0.1652 -2.5794 0.0099

Egendomstyp - stuga -0.6390 0.1999 -3.1969 0.0014

Egendomstyp - husvagn -1.1262 0.3068 -3.6707 0.0002

Egendomstyp - andelsfastighet -0.7979 0.1466 -5.4415 0.0000

Egendomstyp - gästsvit -0.9997 0.1803 -5.5454 0.0000

Egendomstyp - gästhus -0.8071 0.1779 -4.5357 0.0000

Egendomstyp - vandrarhem -1.9097 0.1587 -12.0316 0.0000

Egendomstyp - hotell -0.8226 0.1762 -4.6696 0.0000

Egendomstyp - Hus -0.8736 0.1413 -6.1818 0.0000

Egendomstyp - vind/loft -0.7094 0.1450 -4.8923 0.0000

Egendomstyp - annat -0.6788 0.2345 -2.8949 0.0038

Egendomstyp - lägenhet med service -1.0295 0.1653 -6.2268 0.0000

Egendomstyp - radhus -0.9982 0.1456 -6.8555 0.0000

Egendomstyp - villa -0.9492 0.1486 -6.3867 0.0000

Rumstyp - Privat rum -0.5085 0.0159 -32.0745 0.0000

Rumstyp - Delat rum -0.6227 0.0619 -10.0615 0.0000

Badrum 0.0612 0.0095 6.4736 0.0000

Sovrum 0.2233 0.0075 29.8159 0.0000

Sängtyp - soffa -0.1933 0.2195 -0.8806 0.3786

Sängtyp - futon -0.4371 0.2182 -2.0034 0.0452

Sängtyp - bäddsoffa -0.4595 0.2020 -2.2746 0.0230

Sängtyp - riktig säng -0.3175 0.1885 -1.6838 0.0923

Säkerhetsdeposition (SEK) 0.0000 0.0000 3.6627 0.0003

Städavgift (SEK) 0.0001 0.0000 4.7982 0.0000

Antal gäster inkluderade 0.0228 0.0063 3.6191 0.0003

Avgift för extra personer (SEK) 0.0001 0.0000 2.2908 0.0220

Minsta antal av nätter -0.0005 0.0002 -2.1311 0.0331

Betygsättning av exakthet 0.0094 0.0113 0.8331 0.4048

Betygsättning av renlighet 0.0422 0.0078 5.3922 0.0000

Betygsättning av incheckning 0.0062 0.0124 0.5001 0.6170

Betygsättning av kommunikation 0.0081 0.0136 0.5966 0.5508

Betygsättning av läge 0.0471 0.0093 5.0424 0.0000

Betygsättning av värde -0.0606 0.0095 -6.4068 0.0000

Kan bokas direkt -0.0257 0.0129 -1.9980 0.0458

Avbokningsprincip - måttlig -0.0317 0.0131 -2.4136 0.0158

Avbokninsprincip - strikt 14d 0.0037 0.0140 0.2668 0.7897

Krävs att gästen har en profilbild -0.0730 0.0967 -0.7548 0.4504

Krävs att gästen har verifierat telefonnummer -0.0272 0.0934 -0.2914 0.7708

Antal lägenheter per värd 0.0230 0.0040 5.7187 0.0000

Hur länge bostaden bjudits ut på Airbnb 0.0001 0.0000 4.3001 0.0000

Hur länge värden varit värd på Airbnb 0.0000 0.0000 -0.3816 0.7028

Värden bor lokalt 0.0246 0.0164 1.5011 0.1334

Längden av textbeskrivningen av värden -0.0001 0.0000 -2.8985 0.0038

Antal bekvämligheter 0.0022 0.0006 3.5389 0.0004

Är i topp 100 -0.0722 0.0400 -1.8042 0.0713
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Tabell 3 visar resultaten från OLS-analysen i denna avhandling. OLS-analysen gav 

ett R-kvadratvärde på 0,5917 samt ett justerat R-kvadratvärde på 0,5866. Alexopoulos 

(2010) säger att det justerade R-kvadratvärdet motsvarar mera sanningen då det 

handlar om multipel linjär regressionsanalys. Förenklat sagt betyder det alltså att 

modellen förklarar 58,66 % av variationen i den beroende variabeln (log_pris). MAE 

och RMSE för OLS var rätt så höga vilket delvis kan förklaras av att data var 

godtycklig och inte klara binära värden. I denna avhandling används inte dessa 

modeller för att förutspå resultaten utan som medel för att förstå variablernas påverkan 

på priset.  

5.3 Resultat av QR-analysen 

Tabell 4. Resultaten från QR- analysen 

QR

Koefficienter tau= 0.1 tau= 0.2 tau= 0.3 tau= 0.4 tau= 0.5 tau= 0.6 tau= 0.7 tau= 0.8 tau= 0.9

(skärningspunkt) 6.1706 6.1941 6.1838 6.2404 6.5256 6.5828 6.5272 8.8030 9.2617

Värden är superhost 0.0353 0.0152 0.0201 0.0218 0.0001 -0.0015 -0.0053 0.0135 -0.0020

Värden har profilbild -0.2949 -0.1912 -0.1245 -0.0184 0.0421 -0.0845 0.0243 0.0386 0.1101

Värdens identitet är verifierad 0.0136 0.0163 -0.0003 -0.0058 -0.0084 -0.0066 -0.0107 -0.0145 -0.0221

Älvsjö stadsdelsområde -0.2600 -0.2078 -0.2593 -0.2894 -0.2748 -0.2964 -0.3098 -0.3804 -0.4454

Bromma stadsdelsområde -0.3515 -0.3394 -0.3409 -0.3341 -0.3679 -0.3362 -0.3425 -0.3759 -0.4215

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde -0.3159 -0.2636 -0.3029 -0.3129 -0.3264 -0.3080 -0.3573 -0.4187 -0.4614

Farsta stadsdelsområde -0.4641 -0.4618 -0.4213 -0.4553 -0.4561 -0.4541 -0.4844 -0.5261 -0.6128

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde -0.3188 -0.2706 -0.2918 -0.3156 -0.3111 -0.2865 -0.3201 -0.3808 -0.4323

Hässelby-Vällingby stadsdelsområde -0.6077 -0.6115 -0.6304 -0.6374 -0.6291 -0.6180 -0.6269 -0.5959 -0.5587

Kungsholmens stadsdelsområde -0.0320 -0.0147 -0.0457 -0.0553 -0.0581 -0.0571 -0.0939 -0.1223 -0.1644

Norrmalms stadsdelsområde 0.0726 0.1108 0.0877 0.0684 0.0695 0.0658 0.0417 -0.0142 -0.0620

Rinkeby-Kista stadsdelsområde -0.4707 -0.3927 -0.4537 -0.4897 -0.5253 -0.5402 -0.6315 -0.6405 -0.7428

Södermalms stadsdelsområde 0.0947 0.1112 0.0754 0.0611 0.0512 0.0436 0.0039 -0.0368 -0.0753

Skärholmens stadsdelsområde -0.5203 -0.4340 -0.5083 -0.5093 -0.5396 -0.5200 -0.5777 -0.5857 -0.7069

Skarpnäcks stadsdelsområde -0.2818 -0.2492 -0.2912 -0.3294 -0.3383 -0.3478 -0.3745 -0.4225 -0.4851

Spånga-Tensta stadsdelsområde -0.7223 -0.6335 -0.5479 -0.5509 -0.5959 -0.6219 -0.6205 -0.6675 -0.7816

Egendomstyp - lägenhet -0.7604 -0.8852 -0.9309 -0.9681 -0.9704 -0.8117 -0.7224 -0.8739 -1.2994

Egendomstyp - värdshus -0.6762 -0.7160 -0.7980 -0.8597 -0.8226 -0.6517 -0.4876 -0.6083 -1.0910

Egendomstyp - båt -0.6988 -0.5601 -0.2451 -0.3026 -0.3245 -0.1219 -0.0932 -0.2443 -0.8546

Egendomstyp - stuga -0.2491 -0.5129 -0.6500 -0.5522 -0.6456 -0.4452 -0.4040 -0.6637 -0.4554

Egendomstyp - husvagn -0.6772 -0.9565 -1.0762 -1.1447 -1.0091 -0.9842 -1.0896 -1.3169 -1.8830

Egendomstyp - andelsfastighet -0.6870 -0.7955 -0.8386 -0.8783 -0.8492 -0.6618 -0.5865 -0.6725 -1.0543

Egendomstyp - gästsvit -0.6765 -0.9252 -1.0299 -0.9047 -0.9544 -0.7434 -0.7463 -1.0142 -1.4669

Egendomstyp - gästhus -0.4380 -0.7440 -0.8297 -0.9299 -0.6806 -0.6006 -0.5743 -0.7848 -1.2511

Egendomstyp - vandrarhem -1.4387 -1.6533 -1.7394 -1.7908 -1.7841 -1.7438 -1.6659 -1.8625 -2.2894

Egendomstyp - hotell -0.5979 -0.7679 -0.9151 -0.8084 -0.8390 -0.7640 -0.7530 -0.8630 -1.4678

Egendomstyp - Hus -0.6171 -0.7960 -0.8164 -0.8842 -0.8926 -0.7427 -0.6921 -0.8488 -1.2873

Egendomstyp - vind/loft -0.6803 -0.7361 -0.6902 -0.6896 -0.6615 -0.5130 -0.4551 -0.6677 -1.1265

Egendomstyp - annat -0.2712 -0.5347 -0.5908 -0.7168 -0.7468 -0.6422 -0.6001 -0.5592 -1.1593

Egendomstyp - lägenhet med service -0.8632 -1.0425 -1.0235 -1.0287 -1.0075 -0.8347 -0.7930 -0.9410 -1.1271

Egendomstyp - radhus -0.7298 -0.9324 -0.9276 -0.9877 -1.0341 -0.8774 -0.7701 -0.9421 -1.4008

Egendomstyp - villa -0.8337 -0.8683 -0.9172 -0.9705 -0.9941 -0.8317 -0.7894 -0.9118 -1.2612
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Tabell 4 visar resultaten från QR-analysen, R-kvadratvärdet är 0,5892. Vilket är 0,25 

% sämre än för OLS-analysen. Även för QR-analysen var MAE och RMSE värdena 

rätt så höga. 

 

 

 

 

Rumstyp - Privat rum -0.5235 -0.5505 -0.5410 -0.5211 -0.5156 -0.5098 -0.4819 -0.4565 -0.4416

Rumstyp - Delat rum -0.9042 -0.8479 -0.8011 -0.8085 -0.7607 -0.7557 -0.7346 -0.7083 -0.3362

Badrum 0.0407 0.0468 0.0522 0.0568 0.0587 0.0515 0.0686 0.0649 0.0603

Sovrum 0.2061 0.2077 0.2088 0.2168 0.2227 0.2326 0.2422 0.2501 0.2642

Sängtyp - soffa 0.0874 0.2412 0.2081 0.2131 0.1300 0.2476 0.2566 -1.2996 -1.4893

Sängtyp - futon -0.0591 0.0132 -0.0234 0.0348 -0.0698 -0.0031 0.0683 -1.7197 -1.5742

Sängtyp - bäddsoffa -0.3300 -0.0423 0.0823 0.0766 -0.1487 0.0879 0.1819 -1.6507 -1.5409

Sängtyp - riktig säng -0.0572 0.1037 0.1545 0.2402 0.0105 0.1018 0.2064 -1.5946 -1.4014

Säkerhetsdeposition (SEK) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Städavgift (SEK) 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

Antal gäster inkluderade 0.0420 0.0378 0.0341 0.0295 0.0285 0.0215 0.0178 0.0091 -0.0088

Avgift för extra personer (SEK) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002

Minsta antal av nätter -0.0017 -0.0013 -0.0003 -0.0002 -0.0004 -0.0002 -0.0003 -0.0002 -0.0003

Betygsättning av exakthet 0.0246 0.0226 0.0149 0.0161 0.0096 0.0120 0.0038 0.0014 0.0137

Betygsättning av renlighet 0.0390 0.0362 0.0380 0.0395 0.0378 0.0385 0.0454 0.0507 0.0420

Betygsättning av incheckning 0.0145 -0.0026 0.0112 0.0076 0.0079 0.0167 0.0078 -0.0004 0.0197

Betygsättning av kommunikation 0.0158 0.0192 0.0088 0.0076 0.0156 -0.0032 0.0014 0.0108 -0.0180

Betygsättning av läge 0.0531 0.0599 0.0611 0.0551 0.0511 0.0611 0.0584 0.0428 0.0299

Betygsättning av värde -0.0608 -0.0573 -0.0487 -0.0541 -0.0534 -0.0635 -0.0750 -0.0815 -0.0701

Kan bokas direkt -0.0288 -0.0228 -0.0329 -0.0321 -0.0397 -0.0418 -0.0203 -0.0271 -0.0089

Avbokningsprincip - måttlig -0.0118 -0.0235 -0.0070 -0.0105 -0.0196 -0.0288 -0.0311 -0.0266 -0.0492

Avbokninsprincip - strikt 14d -0.0004 -0.0140 0.0077 0.0210 0.0178 0.0139 0.0070 0.0106 0.0080

Krävs att gästen har en profilbild -0.2040 -0.1431 -0.0609 -0.0129 -0.0139 0.0883 0.1636 0.1034 -0.0604

Krävs att gästen har verifierat telefonnummer 0.1367 0.0607 -0.0308 -0.0891 -0.0903 -0.1183 -0.1628 -0.1466 -0.0377

Antal lägenheter per värd 0.0320 0.0273 0.0288 0.0253 0.0216 0.0258 0.0232 0.0174 0.0183

Hur länge bostaden bjudits ut på Airbnb 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Hur länge värden varit värd på Airbnb 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Värden bor lokalt 0.0343 0.0420 0.0302 0.0336 0.0203 0.0166 0.0168 -0.0006 -0.0139

Längden av textbeskrivningen av värden 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 0.0000 -0.0001 -0.0001

Antal bekvämligheter 0.0016 0.0022 0.0016 0.0022 0.0026 0.0023 0.0027 0.0031 0.0028

Är i topp 100 -0.0240 -0.0532 -0.0253 -0.0373 -0.0290 -0.0397 -0.0409 -0.0627 -0.1450



N. Brenner: Feedbackmekanismens inverkan på hyresnivån på bostäder som bjuds ut på Airbnb 

 

40 
 

 

 

5.4 Analys av regressionsmodellerna 

I denna del analyseras resultaten från de linjära regressionsmodellerna gruppvis. Det 

är viktigt att komma ihåg att resultaten ges som semi-logaritmiska värden. Alltså för 

att få den procentuella förändringen i priset: 

   

 

5.4.1 Booleska variabler 

De första variablerna som analyseras är sådana variabler som kan klassificeras som 

booleska datatyper.   

Tabell 5. Resultat grupperat enligt booleska datatyper  

 

Eftersom resultaten är uppskattningar på en semi-logaritmisk skala betyder det att 

värdena kan tolkas så att om värden är en superhost ökar priset med 0,44 % (e0,0044 

- 1= 0,44 %) enligt OLS-analysen. Mer intressanta värden fås ifall man ser från decil 

till decil, då superhost variabeln har en större betydelse för billigare lägenheter än för 

dyra lägenheter. Variabeln som berättar om värden har en profilbild har en intressant 

fördelning, i de lägre decilerna har detta en negativ inverkan på priset medan på de 

högre decilerna har detta en prisökande effekt. För de billigaste lägenheterna är den 

prispåverkande faktorn -25,54 % (e-0,2949 -1= -0,2554) medan för de dyraste 

lägenheterna har profilbildsvariabeln en 11,64 % (e0,1101–1= 0,1164) positiv 

inverkan. Variabeln värdens identitet är verifierad verkar endast ha en liten påverkan 

på priset, i de lägre decilerna (tau=1 och tau=2) har detta en positiv prisinverkan på 

1,37 % och 1,64 %, medan för de högre decilerna blir prisinverkan negativ, med en 

OLS tau= 0.1 tau= 0.2 tau= 0.3 tau= 0.4 tau= 0.5 tau= 0.6 tau= 0.7 tau= 0.8 tau= 0.9

Värden är superhost 0.0044 0.0353 0.0152 0.0201 0.0218 0.0001 -0.0015 -0.0053 0.0135 -0.0020

Värden har profilbild -0.0912 -0.2949 -0.1912 -0.1245 -0.0184 0.0421 -0.0845 0.0243 0.0386 0.1101

Värdens identitet är verifierad -0.0038 0.0136 0.0163 -0.0003 -0.0058 -0.0084 -0.0066 -0.0107 -0.0145 -0.0221

Kan bokas direkt -0.0257 -0.0288 -0.0228 -0.0329 -0.0321 -0.0397 -0.0418 -0.0203 -0.0271 -0.0089

Krävs att gästen har en profilbild -0.0730 -0.2040 -0.1431 -0.0609 -0.0129 -0.0139 0.0883 0.1636 0.1034 -0.0604

Krävs att gästen har verifierat telefonnummer -0.0272 0.1367 0.0607 -0.0308 -0.0891 -0.0903 -0.1183 -0.1628 -0.1466 -0.0377

Värden bor lokalt 0.0246 0.0343 0.0420 0.0302 0.0336 0.0203 0.0166 0.0168 -0.0006 -0.0139

Är i topp 100 -0.0722 -0.0240 -0.0532 -0.0253 -0.0373 -0.0290 -0.0397 -0.0409 -0.0627 -0.1450
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negativ prisinverkan på 2,18 % för den sista decilen. Variabeln som berättar om 

lägenheten kan bokas direkt verkar ha en negativ effekt på priset, enligt OLS-analysen 

har dessa lägenheter 2,54 % lägre pris, motsvarigheter kan även ses QR-analysen där 

denna variabel har en negativ effekt på alla deciler. Wang och Nicolau (2016) påstår 

att fast direkt bokning är en positiv bekvämlighet, verkar gäster villa kombinera detta 

med låga pris. Alltså lägre priser gör lägenheten mer attraktiv och omedelbar bokning 

förenklar beslutet av att boka lägenheten. Variabeln som berättar om det krävs att 

gästen har en profilbild verkar i genomsnitt ha en negativ prisinverkan men på 

decilerna 6 (9,23 %) ,7 (17,77 %) och 8 (10,89 %) har dock denna variabel en mycket 

positiv inverkan på priset. Enligt OLS sjunker priset med 7,04 % om det krävs att 

gästen har en profilbild. Variabeln som berättar om det krävs att gästen har verifierat 

hens telefonnummer, verkar enligt OLS-analysen negativt på priset (-2,68 %), samma 

negativa effekt kan betraktas för decilerna 3–9, för de billigare bostäderna verkar detta 

dock ha en positiv prisinverkan. Variabeln om värden bor i Stockholm har en positiv 

inverkan på priset förutom för de två sista decilerna. Om lägenheten räknas till topp 

100, alltså hör till de lägenheter som fått mest recensioner, verkar det ha en negativ 

effekt på priset genom alla deciler, enligt OLS analysen sjunker priset med 6,97 % 

om lägenheten hör till gruppen topp 100. Tidigare forskare har rapporterat att de flesta 

turister väljer att hyra bostäder via plattformsekonomin för att minska på kostnaderna 

(Balck och Cracau, 2015; Guttentag, 2015; Quinby och Gasdia, 2014). Därför brukar 

billigare bostäder som bjuds ut, få fler bokningar och följaktligen få fler recensioner.  

Figur 20. Resultat grupperat enligt booleska datatyper. 
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5.4.2 Betygsättningsvariablerna 

 

Tabell 6. Resultat grupperat enligt betygsättningsvariablerna 

 

Betygsättningsvariablerna av renlighet och läge är de variabler som påverkar priset 

mest positivt av betygsättningsvariablerna. Det som är viktigt att poängtera är att 

eftersom stjärnklassificeringarna alltid är avrundade till närmaste halvstjärna, är ett 

(1) helt värde i stjärnklassificeringen egentligen en halv stjärna. Enligt OLS-analysen 

har variabeln för betygsättning av renlighet en 4,31 % (e0,0422–1 = 0,0431) påverkan 

på priset. Betygsättningen av läget påverkar priset med 4,82 % per halvstjärna enligt 

OLS-analysen. Påverkan av betygsättningen av exakthet (0,94 %), incheckning (0,62 

%) och kommunikation (0,81 %) hade endast en liten påverkan på priset enligt OLS-

analysen. Betygsättningen av värde hade en negativ inverkan på priset med 5,88 % 

enligt OLS-analysen. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla betygsättningar är 

extremt höga för nästan alla bostäder, till exempel variabeln som betygsätter värdet 

har ett medeltal på 9,467 och en median på 10. Vilket betyder att över hälften av 

lägenheterna har fulla 5 stjärnor som betyg.  

OLS tau= 0.1 tau= 0.2 tau= 0.3 tau= 0.4 tau= 0.5 tau= 0.6 tau= 0.7 tau= 0.8 tau= 0.9

Betygsättning av exakthet 0.0094 0.0246 0.0226 0.0149 0.0161 0.0096 0.0120 0.0038 0.0014 0.0137

Betygsättning av renlighet 0.0422 0.0390 0.0362 0.0380 0.0395 0.0378 0.0385 0.0454 0.0507 0.0420

Betygsättning av incheckning 0.0062 0.0145 -0.0026 0.0112 0.0076 0.0079 0.0167 0.0078 -0.0004 0.0197

Betygsättning av kommunikation 0.0081 0.0158 0.0192 0.0088 0.0076 0.0156 -0.0032 0.0014 0.0108 -0.0180

Betygsättning av läge 0.0471 0.0531 0.0599 0.0611 0.0551 0.0511 0.0611 0.0584 0.0428 0.0299

Betygsättning av värde -0.0606 -0.0608 -0.0573 -0.0487 -0.0541 -0.0534 -0.0635 -0.0750 -0.0815 -0.0701
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Figur 21. Resultat grupperat enligt betygsättningsvariablerna. 

 

 

5.4.3 Stadsdelsvariablerna 

 

Tabell 7. Resultat grupperat enligt stadsdelarna 

 

Analysen av hur mycket lägenheternas geografiska placering, närmare sagt i vilken 

stadsdel lägenheterna finns, visar sig vara väldigt intressant. Enligt OLS-analysen har 

stadsdelarna Norrmalm (4,32 %) och Södermalm (3,30 %) en positiv prisinverkan. 
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läge

Betygsättning av
värde

OLS tau= 0.1 tau= 0.2 tau= 0.3 tau= 0.4 tau= 0.5 tau= 0.6 tau= 0.7 tau= 0.8 tau= 0.9

OLS tau= 0.1 tau= 0.2 tau= 0.3 tau= 0.4 tau= 0.5 tau= 0.6 tau= 0.7 tau= 0.8 tau= 0.9

Älvsjö stadsdelsområde -0.3156 -0.2600 -0.2078 -0.2593 -0.2894 -0.2748 -0.2964 -0.3098 -0.3804 -0.4454

Bromma stadsdelsområde -0.3882 -0.3515 -0.3394 -0.3409 -0.3341 -0.3679 -0.3362 -0.3425 -0.3759 -0.4215

Enskede-Årsta-Vantörs 

stadsdelsområde -0.3531 -0.3159 -0.2636 -0.3029 -0.3129 -0.3264 -0.3080 -0.3573 -0.4187 -0.4614

Farsta stadsdelsområde -0.4644 -0.4641 -0.4618 -0.4213 -0.4553 -0.4561 -0.4541 -0.4844 -0.5261 -0.6128

Hägersten-Liljeholmens 

stadsdelsområde -0.3347 -0.3188 -0.2706 -0.2918 -0.3156 -0.3111 -0.2865 -0.3201 -0.3808 -0.4323

Hässelby-Vällingby 

stadsdelsområde -0.6100 -0.6077 -0.6115 -0.6304 -0.6374 -0.6291 -0.6180 -0.6269 -0.5959 -0.5587

Kungsholmens stadsdelsområde -0.0721 -0.0320 -0.0147 -0.0457 -0.0553 -0.0581 -0.0571 -0.0939 -0.1223 -0.1644

Norrmalms stadsdelsområde 0.0423 0.0726 0.1108 0.0877 0.0684 0.0695 0.0658 0.0417 -0.0142 -0.0620

Rinkeby-Kista stadsdelsområde -0.5418 -0.4707 -0.3927 -0.4537 -0.4897 -0.5253 -0.5402 -0.6315 -0.6405 -0.7428

Södermalms stadsdelsområde 0.0325 0.0947 0.1112 0.0754 0.0611 0.0512 0.0436 0.0039 -0.0368 -0.0753

Skärholmens stadsdelsområde -0.5514 -0.5203 -0.4340 -0.5083 -0.5093 -0.5396 -0.5200 -0.5777 -0.5857 -0.7069

Skarpnäcks stadsdelsområde -0.3662 -0.2818 -0.2492 -0.2912 -0.3294 -0.3383 -0.3478 -0.3745 -0.4225 -0.4851

Spånga-Tensta stadsdelsområde -0.5919 -0.7223 -0.6335 -0.5479 -0.5509 -0.5959 -0.6219 -0.6205 -0.6675 -0.7816
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Från QR-analysen kan ses att påverkan är mycket större för de lägre decilerna och för 

de högre decilerna blir prispåverkan redan negativ. Stadsdelarna Norrmalm och 

Södermalm är centrala stadsdelar i Stockholm vilket klart visar att en centralare plats 

höjer priset, detta överensstämmer med resultat från tidigare undersökningar av 

hotellpris faktorer (Lee och Jang, 2012; Schamel, 2012; White och Mulligan, 2004). 

Ifall lägenheten finns i en annan stadsdel har det en negativ inverkan på priset.  

 

Figur 22. Resultat grupperat enligt stadsdelarna. 
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5.4.4 Egendomstypen 

 

Tabell 8. Resultat grupperat enligt egendomstypen 

 

 

Alla egendomstyper har en negativ prisinverkan, standardfelen för denna grupp är 

höga och varierar mellan 0,13 och 0,30 för OLS-analysen. I QR-analysen finns även 

större standardfel, exempelvis för den första och den sista decilen varierar 

standardfelet mellan 0,3 och 0,7.  Även p-talen visade sig vara väldigt höga för 

gruppen egendomstypen. Enligt OLS-analysen varierar den prispåverkande effekten 

från -34 % till -85 %.  

OLS tau= 0.1 tau= 0.2 tau= 0.3 tau= 0.4 tau= 0.5 tau= 0.6 tau= 0.7 tau= 0.8 tau= 0.9

Egendomstyp - lägenhet -0.9517 -0.7604 -0.8852 -0.9309 -0.9681 -0.9704 -0.8117 -0.7224 -0.8739 -1.2994

Egendomstyp - värdshus -0.7871 -0.6762 -0.7160 -0.7980 -0.8597 -0.8226 -0.6517 -0.4876 -0.6083 -1.0910

Egendomstyp - båt -0.4260 -0.6988 -0.5601 -0.2451 -0.3026 -0.3245 -0.1219 -0.0932 -0.2443 -0.8546

Egendomstyp - stuga -0.6390 -0.2491 -0.5129 -0.6500 -0.5522 -0.6456 -0.4452 -0.4040 -0.6637 -0.4554

Egendomstyp - husvagn -1.1262 -0.6772 -0.9565 -1.0762 -1.1447 -1.0091 -0.9842 -1.0896 -1.3169 -1.8830

Egendomstyp - andelsfastighet -0.7979 -0.6870 -0.7955 -0.8386 -0.8783 -0.8492 -0.6618 -0.5865 -0.6725 -1.0543

Egendomstyp - gästsvit -0.9997 -0.6765 -0.9252 -1.0299 -0.9047 -0.9544 -0.7434 -0.7463 -1.0142 -1.4669

Egendomstyp - gästhus -0.8071 -0.4380 -0.7440 -0.8297 -0.9299 -0.6806 -0.6006 -0.5743 -0.7848 -1.2511

Egendomstyp - vandrarhem -1.9097 -1.4387 -1.6533 -1.7394 -1.7908 -1.7841 -1.7438 -1.6659 -1.8625 -2.2894

Egendomstyp - hotell -0.8226 -0.5979 -0.7679 -0.9151 -0.8084 -0.8390 -0.7640 -0.7530 -0.8630 -1.4678

Egendomstyp - Hus -0.8736 -0.6171 -0.7960 -0.8164 -0.8842 -0.8926 -0.7427 -0.6921 -0.8488 -1.2873

Egendomstyp - vind/loft -0.7094 -0.6803 -0.7361 -0.6902 -0.6896 -0.6615 -0.5130 -0.4551 -0.6677 -1.1265

Egendomstyp - annat -0.6788 -0.2712 -0.5347 -0.5908 -0.7168 -0.7468 -0.6422 -0.6001 -0.5592 -1.1593

Egendomstyp - lägenhet med 

service -1.0295 -0.8632 -1.0425 -1.0235 -1.0287 -1.0075 -0.8347 -0.7930 -0.9410 -1.1271

Egendomstyp - radhus -0.9982 -0.7298 -0.9324 -0.9276 -0.9877 -1.0341 -0.8774 -0.7701 -0.9421 -1.4008

Egendomstyp - villa -0.9492 -0.8337 -0.8683 -0.9172 -0.9705 -0.9941 -0.8317 -0.7894 -0.9118 -1.2612
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Figur 23. Resultat grupperat enligt egendomstypen. 

 

5.4.5 Kategoriska variabler 

 

Tabell 9. Resultat grupperat kategoriska variabler 

 

Enligt OLS-analysen har alla kategoriska variabler, förutom avbokningsprincip 14 

dagar, en negativ inverkan på priset. Inga större skillnader kan skådas mellan de olika 

decilerna i grupperna för rumstypen, dock har ett delat rum en mycket större negativ 

prispåverkan jämfört med ett privatrum. Sängtyperna verkar alla ha en negativ 

prispåverkande effekt enligt OLS-analysen. Från QR-analysen syns stora skillnader 

mellan de olika decilerna. Nästan alla sängtyper har en positiv prisinverkan från decil 
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OLS tau= 0.1 tau= 0.2 tau= 0.3 tau= 0.4 tau= 0.5 tau= 0.6 tau= 0.7 tau= 0.8 tau= 0.9

OLS tau= 0.1 tau= 0.2 tau= 0.3 tau= 0.4 tau= 0.5 tau= 0.6 tau= 0.7 tau= 0.8 tau= 0.9

Rumstyp - Privat rum -0.5085 -0.5235 -0.5505 -0.5410 -0.5211 -0.5156 -0.5098 -0.4819 -0.4565 -0.4416

Rumstyp - Delat rum -0.6227 -0.9042 -0.8479 -0.8011 -0.8085 -0.7607 -0.7557 -0.7346 -0.7083 -0.3362

Sängtyp - soffa -0.1933 0.0874 0.2412 0.2081 0.2131 0.1300 0.2476 0.2566 -1.2996 -1.4893

Sängtyp - futon -0.4371 -0.0591 0.0132 -0.0234 0.0348 -0.0698 -0.0031 0.0683 -1.7197 -1.5742

Sängtyp - bäddsoffa -0.4595 -0.3300 -0.0423 0.0823 0.0766 -0.1487 0.0879 0.1819 -1.6507 -1.5409

Sängtyp - riktig säng -0.3175 -0.0572 0.1037 0.1545 0.2402 0.0105 0.1018 0.2064 -1.5946 -1.4014

Avbokningsprincip - måttlig -0.0317 -0.0118 -0.0235 -0.0070 -0.0105 -0.0196 -0.0288 -0.0311 -0.0266 -0.0492

Avbokninsprincip - strikt 14d 0.0037 -0.0004 -0.0140 0.0077 0.0210 0.0178 0.0139 0.0070 0.0106 0.0080
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2 till 7, medan för de dyraste lägenheterna i decil 8 och 9 har alla sängtyper en extremt 

negativ prisinverkan. 

 

Figur 24. Sängtypens procentuella påverkan på priset.  

 

Avbokningsprincipen strikt 14 dagar har en liten positiv inverkan på priset (0,37 %) 

medan den måttliga avbokningsprincipen har en negativ påverkan. 

Figur 25. Resultat grupperat kategoriska variabler. 
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5.4.6 Numeriska variabler  

 

Tabell 10. Resultat grupperat enligt numeriska variabler 

 

Antal badrum påverkar priset en del, man kan tolka det som att ifall det finns ett till 

badrum i lägenheten ökar priset med 6,31 % enligt OLS-analysen. För QR-analysen 

verkar mängden badrum vara viktigare för dyrare lägenheter. Sovrum är den variabeln 

som har den största positiva prisinverkan. Ett extra sovrum ökar priset över 20 % både 

enligt OLS-analysen samt QR-analysens alla deciler. Antal gäster som inkluderas i 

priset har en positiv påverkan på priset i synnerhet på de lägre decilerna, medan 

effekten minskar desto dyrare lägenheten är. Antalet av miniminätter har en negativ 

prisinverkan på 0,05 % enligt OLS-analysen. Enligt OLS-analysen ökar priset på en 

lägenhet med 2,33 % då värden bjuder ut en annan lägenhet via Airbnb.  

Figur 26. Resultat grupperat enligt numeriska variabler. 

OLS tau= 0.1 tau= 0.2 tau= 0.3 tau= 0.4 tau= 0.5 tau= 0.6 tau= 0.7 tau= 0.8 tau= 0.9

Badrum 0.0612 0.0407 0.0468 0.0522 0.0568 0.0587 0.0515 0.0686 0.0649 0.0603

Sovrum 0.2233 0.2061 0.2077 0.2088 0.2168 0.2227 0.2326 0.2422 0.2501 0.2642

Antal gäster inkluderade 0.0228 0.0420 0.0378 0.0341 0.0295 0.0285 0.0215 0.0178 0.0091 -0.0088

Minsta antal av nätter -0.0005 -0.0017 -0.0013 -0.0003 -0.0002 -0.0004 -0.0002 -0.0003 -0.0002 -0.0003

Antal lägenheter per värd 0.0230 0.0320 0.0273 0.0288 0.0253 0.0216 0.0258 0.0232 0.0174 0.0183

-0,0500

0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

0,2500

0,3000

Badrum Sovrum Antal gäster
inkluderade

Minsta antal av
nätter

Antal lägenheter per
värd

OLS tau= 0.1 tau= 0.2 tau= 0.3 tau= 0.4 tau= 0.5 tau= 0.6 tau= 0.7 tau= 0.8 tau= 0.9



N. Brenner: Feedbackmekanismens inverkan på hyresnivån på bostäder som bjuds ut på Airbnb 

 

49 
 

 

 

5.4.7 Övriga variabler  

 

Tabell 11. Resultat grupperat enligt de övriga variablerna 

 

Både hur länge bostaden bjudits ut samt hur länge värden varit värd, påverkar inte 

noteringsbart priset. Dock är det värt att påpeka att dessa variabler mäts per dag. Alltså 

ifall bostaden har bjudits ut i ett år (365 dagar) påverkar det priset positivt med 3,65 

% enligt OLS-analysen. Detta bör beaktas då den lägenheten som varit utbjuden längst 

i Stockholm har varit utbjuden på Airbnb i närmare 10 år, vilket skulle indikera en 

positiv prisinverkan på 36,5 %. Dock finns det inte tillgängliga data som berättar om 

lägenheten varit utbjuden 10 år i sträck utan dags mängden räknas från första dagen 

lägenheten hyrts ut via Airbnb.  Längden av textbeskrivningen av värden har en liten 

negativ effekt, det bör påpekas att denna variabel enligt OLS-metoden påverkar priset 

med 0,01% per ord. I genomsnitt har detta dock under 1 % påverkan på priset. Antal 

bekvämligheter har en positiv påverkan på priset, då även denna variabel fungerar så 

att om värden har rapporterat en extra bekvämlighet ökar priset enligt OLS-analysen 

med 0,22 %, det finns upp till 74 olika bekvämligheter rapporterade för den 

lägenheten med mest olika bekvämligheter, vilket alltså skulle betyda en påverkan på 

priset med 16,28 % för denna lägenhet. 

Variablerna som har inbyggda prisenheter så som säkerhetsdepositionen, städavgiften 

och avgiften för extra personer, bör även granskas närmare, då fastän 

regressionsmodellerna inte visar större påverkan är det viktigt att komma ihåg att 

regressionsresultaten är procentuella förändringen per en ökad enhet. Så exempelvis 

OLS tau= 0.1 tau= 0.2 tau= 0.3 tau= 0.4 tau= 0.5 tau= 0.6 tau= 0.7 tau= 0.8 tau= 0.9

Hur länge bostaden bjudits ut på Airbnb
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Hur länge värden varit värd på Airbnb 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Längden av textbeskrivningen av värden -0.0001 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 0.0000 -0.0001 -0.0001

Antal bekvämligheter 0.0022 0.0016 0.0022 0.0016 0.0022 0.0026 0.0023 0.0027 0.0031 0.0028

Säkerhetsdeposition (SEK) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Städavgift (SEK) 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

Avgift för extra personer (SEK) 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002
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den genomsnittliga städningsavgiften på 236,4 SEK har enligt OLS-analysen en total 

prisinverkan på 2,36%.  

 

Figur 27. Resultat grupperat enligt de övriga variablerna. 
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5.5 Analys av GBM-modellen 

 

GBM-analysen använder en gaussisk fördelning som alltså ger en exakt minskning av 

kvadratfelet som kan hänföras till varje variabel. Friedman (2001) konstaterar att 

GBM-modellen beskriver den relativa påverkan av varje variabel för att minska 

förlustfunktionen för varje iteration. Med andra ord är resultaten från GBM-analysen 

varje variabels relativa påverkan på priset. Tabell 12 visar resultaten från GBM-

analysen.   

Tabell 12. Resultaten från GBM-analysen 

 

Variabel Relativ påverkan

Rumstyp 23,39 %

Stadsdel 17,14 %

Sängar 10,35 %

Säkerhetsdeposition 6,75 %

Hur länge bostaden bjudits ut på Airbnb 5,83 %

Badrum 5,78 %

Egendomstyp 5,50 %

Hur länge värden varit värd på Airbnb 3,97 %

Avgift för extra personer 3,47 %

Antal bekvämligheter 3,14 %

Längden av textbeskrivningen av värden 2,13 %

Antal gäster inkluderade 2,10 %

Säkerhetsdeposition 2,04 %

Betygsättning av läge 1,70 %

Minsta antal av nätter 1,64 %

Betygsättning av renlighet 0,83 %

Betygsättning av värde 0,70 %

Avbokningsprincip 0,63 %

Antal lägenheter per värd 0,62 %

Sängtyp 0,38 %

Betygsättning av exakthet 0,36 %

Värdens identitet är verifierad 0,31 %

Kan bokas direkt 0,30 %

Värden är superhost 0,23 %

Betygsättning av kommunikation 0,22 %

Betygsättning av incheckning 0,21 %

Värden bor lokalt 0,16 %

Är i topp 100 0,09 %

Värden har profilbild 0,03 %

Krävs att gästen har en profilbild 0,01 %

Krävs att gästen har verifierat telefonnummer 0 %



N. Brenner: Feedbackmekanismens inverkan på hyresnivån på bostäder som bjuds ut på Airbnb 

 

52 
 

Från GBM-analysen syns tydligt vilka variabler som har den största relativa påverkan 

på priset. Rumstypen, stadsdelen samt antalet sängar är de variablerna som har den 

största relativa prispåverkande effekten enligt GBM-analysen. Dessa tre variabler 

uppgör totalt ca. 50 % av den relativa prispåverkan enligt GBM-analysen. Dessa tre 

variabler är även sådana som värden inte egentligen kan ändra på enligt den feedback 

de får.  

 

Figur 28. Relativ påverkan på priset enligt GBM. 
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6. Diskussion  

 

Syftet med denna avhandling var att ta reda på avgörande variabler för prissättningen 

för bostäder som bjuds ut på Airbnb. Data i avhandlingen baserades på riktig 

information om Stockholms marknadsområde, totalt fanns det 5116 olika bostäder 

vilka hade 41 olika variabler.  

Resultaten ger sålunda insikt i komplexiteten gällande prisbestämmande faktorer för 

plattformsekonomin. För hotellbranschen har stjärnor och varumärkes anknytningar, 

till exempel kedjehotell som allmänt anses ha ett bra rykte, identifierats som 

prispåverkande faktorer (Salo et al., 2015; Schamel, 2012; Becerra et al., 2013; Chen 

och Rothschild, 2010; Zhang et al., 2011).  

Däremot för plattformsekonomi mer exakt Airbnb genom korttidsuthyrning verkar 

inte dessa samma faktorer påverka priset. För Airbnb har recensionsbetygen endast 

en marginalinverkan på priset.  

Wang och Nicolau (2016) påstår att för Airbnb verkar värdattribut vara viktiga 

prispåverkande faktorer. Även om det delvis överensstämmer med denna 

undersökning finns det olikheter i resultaten, exempelvis om värden har en profilbild 

och om värdens identitet är verifierad är enligt resultaten i denna avhandling väldigt 

beroende på priset av lägenheten. För billigare lägenheter verkar det vara viktigt att 

värdens identitet är verifierad. Medan för variabeln, värden har en profilbild påverkar 

det priset positivt endast för de dyra lägenheterna. En del resultat tyder på att 

konsumenter försöker hitta variabler som förstärker förtroendet för värden, vilket i sig 

höjer priset, exempel på dessa är superhost, om värden är från Stockholm och om 

värden har flera bostäder på Airbnb.  

Denna studie bekräftar i linje med andra studier (Wang och Nicolau 2016 och Pérez-

Sánchez et al. 2018) att de faktorerna relaterat med läge, fastighetsattribut, 

bekvämligheter och hyresregler påverkar priset mest på plattformsekonomin. 

Specifika stadsdelar verkar vara mer lockande än andra specifikt de mest centrala 

stadsdelarna, dessutom har mängden sovrum och badrum en väldigt stor inverkan på 

priset.  
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Antalet bekvämligheter som värden listar har en positiv inverkan på priset, även om 

bekvämligheterna egentligen kan vara subjektiva eftersom det inte finns en standard 

för vad som räkas till en bekvämlighet. Ett exempel på detta är att en del värdar listar 

dusch och handhållen dusch som olika bekvämligheter fastän de i detta sammanhang 

är samma saker.  

Dessutom har betygsättningen för lägenheterna en liten betydelse för prissättningen, 

dock är påverkan väldigt liten jämfört med andra variabler. De två variablerna som 

verkar vara de viktigaste angående betygsättningen är läget och renligheten. De mest 

populära lägenheterna (de lägenheter med mest recensioner) har i genomsnitt ett lägre 

pris än andra lägenheter.   

Resultaten i denna studie ger en omfattande förståelse för Airbnb marknaden i 

Stockholm. Med de linjära OLS- och QR-analyserna identifierar denna studie de 

prispåverkande faktorerna samt dolda prismönster genom att inspektera variablers 

påverkan i olika prisklasser. Dessutom används GBM-analys för att ta reda på de olika 

variablernas relativa prispåverkande effekter.  

Avhandlingen bidrar till litteraturen om plattformsekonomi genom att sammanfatta 

olika metoder för analys av korttidsuthyrning på Airbnb plattformen.  

 

6.1 Begränsningar och förslag på fortsatta studier 

Eftersom Airbnb inte erbjuder data över de transaktioner som görs på plattformen är 

webbskrapning enda möjliga sättet att tillhandahålla informationen. Detta 

tillvägagångssätt har dock en del begränsningar, det finns inte exakt data på hur många 

gånger en lägenhet har hyrts ut. Utan de flesta undersökningar baserar detta på antalet 

recensioner, vilket inte är exakt eftersom det inte krävs att man lämnar en recension 

efter sitt besök. Därtill är mycket av variablerna som användes i denna avhandling 

sådana som värden själv fyller i, därmed finns det inga garantier på att det faktiskt är 

sant.  

Analys av intäkter för Airbnb-värdar skulle vara intressant i fortsatta studier. Det finns 

studier som har försökt identifiera intäkter via kalender-data som finns tillgänglig på 

Airbnb. Det bristfälliga med detta är att det inte går att differentiera på ifall om 
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bostaden är uthyrd eller om värden bara anmält att bostaden inte hyrs ut för en viss 

tid.  

Lägenhetens läge visade sig vara en viktig variabel med tanke på priset, med denna 

data var det dock endast möjligt att klassificera läget enligt stadsdelarna. Mer 

intressant analys av grannskapet där en lägenhet finns skulle kunna upplysa vidare 

varför vissa områden är mer lockande än andra. Påverkar till exempel det priset ifall 

det finns en butik eller någon känd turistattraktion bredvid lägenheten.  

Även analys av säsongsvariation och syfte av resan skulle kunna vara intressant. 

Exempelvis har en familj på en semesterresa olika kriterier jämfört med någon som är 

på en affärsresa.  

Textanalys skulle kunna visa sig intressant, dock fanns det begränsningar i datasättet 

som användes i denna avhandling då det fanns en blandning av flera språk. Textanalys 

skulle kunna genomföras på flera av de variabler som värden själv fyller i. Dessutom 

skulle man genom textanalys på recensionerna kunna få en bättre förståelse av 

helheten. Därtill skulle analys av bilderna också kunna visa sig intressant, påverkar 

det priset ifall man har professionellt tagna bilder av lägenheten.  

Eftersom det visade sig att betygen endast har en marginell påverkan på priset skulle 

möjligtvis den skriftliga recensionen i samband med betygen ge en djupare förståelse 

av feedbackmekanismen som en helhet.  
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