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Abstract 
 
 
The purpose of the Sharing Economy is to exploit unused resources between people, as an 
alternative to buying new and owning themselves (Gansky, 2010). Gansky (2010) argues that a 
major reason why the Sharing Economy has grown in recent times is, besides from the recession 
and people’s increased environmental awareness, the urbanization which has made people move 
closer to each other and in to the big cities. This in addition to an increased use of GPS 
technology in smartphones enables people to be constantly connected to an ever-changing 
network. People now share and exchange services and products from each other. Sharing 
Economy businesses (SE businesses) enables this by facilitating the meeting and transaction, 
while at the same time capitalizing on it.  

What most established theories within the subject have in common is that they primarly 
describes what the Sharing Economy phenomenon is, but not how the SE businesses are 
working or could work with the business economics aspects such as quality assurance. 

Many SE businesses are building their brands as service companies and are therefore marketing 
themselfs as such. This despite the fact that these companies merely are enabling, and 
capitalizing on, individuals to connect. Hence, the SE businesses no longer own either the 
human or physical resources in the same way as traditional businesses would. Even so, these 
individuals are the public face of the companies. In order to continue to capitalize on the 
phenomenon it should be in the interest of the SE businesses to somehow work towards 
ensuring the quality of their services, but what happens when the resources are no longer owned 
by the company? 

The purpose of this study is to increase understanding of how SE businesses work with quality 
assurance of its services. There are in current time not many empirical studies on how SE 
businesses work with quality assurance from a business perspective. Therefore, this study 
intends to generate a theory based in reality. The researchers have used the grounded theory 
methodology. The companies that have been object of study are AirBnB, Lyft, Flexidrive and 
WorkaroundTown. 

One finding from the study is that the objects of study, the SE businesses, are working 
consciously on quality assuring their services through recruitment, training and feedback to their 
providers (the ones performing the services). Despite the fact that these companies only intend 
to work as an intermediary between users who want to share resources, the study has shown that 
the companies are focusing much on what could be compared to Human Resource Management. 
 
Furthermore, the SE businesses are using tools that in different ways result in quality assurance. 
Standardized systems for reservations, payments and similar reduces the risk of errors. Systems 
for grading fulfill a purpose of incentives as well as a means of control for quality assurance. 
The building of a community contributes to the creation an artificial corporate culture where 
common values and quality assumptions are being established. New providers are being 
recruited, trained and shaped in a user community where quality and standards are already 
deeply rooted. 
 
Finally, the study has shown that various tools are of various importances in the quality 
assurance work depending on the development on the SE business in question. As the service 
transactions between users are becoming more and more self-propelled, the company’s 
resources can shift from managing the main process towards managing supporting processes 
such as reactive processes, marketing and community building. 
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Sammanfattning 
 
 
Sharing Economy, eller delningsekonomi som det översatts till på svenska, syftar till att utnyttja 
outnyttjade resurser människor emellan som ett alternativ till att köpa nytt och äga själv 
(Ganska, 2010). En stor anledning till varför Sharing Economy har växt sig stort under den 
senaste tiden menar Gansky (2010) är, förutom lågkonjunkturen och människors ökade 
miljömedvetenhet, den urbanisering som sker över världen där människor flyttar närmare 
varandra till de stora städerna. Detta tillsammans med en ökad användning av GPS-teknologi i 
mobiltelefoner gör det möjligt att i realtid vara uppkopplad mot ett ständigt föränderligt nätverk. 
Nu byter och lånar människor tjänster och produkter mellan varandra, med hjälp av Sharing 
Economy-företag (SE-företag) som faciliterar mötet och transaktionen och kapitaliserar på 
detta. 

Vad de flesta etablerade teorier i ämnet har gemensamt är att de mestadels beskriver vad 
fenomenet är och vilka aktörerna är som jobbar med det men inte hur SE-företagen arbetar eller 
kan arbeta praktiskt med företagsekonomiska områden som exempelvis kvalitetssäkring.  

Många SE-företag bygger sina varumärken som tjänsteföretag och marknadsför sig som 
tjänsteföretag trots att företaget egentligen bara möjliggör för, och kapitaliserar på, att 
privatpersoner kopplas samman. SE- företagen äger således inte längre de mänskliga eller de 
fysiska resurserna på samma sätt som traditionella företag gör. Trots det fungerar dessa 
privatpersoner som företagets ansikte utåt. För att kunna fortsätta kapitalisera på fenomenet 
torde SE-företagen på något sätt arbeta med att kvalitetssäkra sina tjänster, men hur går det till 
när resurserna inte längre ägs av företaget? 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur Sharing Economy-företag arbetar med 
kvalitetssäkring av sina tjänster. Då det i dagsläget inte finns många empiriska studier om hur 
SE-företag arbetar med kvalitetssäkring ur ett företagsekonomiskt perspektiv syftar studien till 
att med utgångspunkt i verkligheten generera teori. Forskarna har använt sig av grundad teori 
som metodik. De företag som studerats i denna studie är AirBnB, Lyft, Flexidrive och 
WorkaroundTown.  

Studien har visat att de undersökta Sharing Economy-företagen aktivt arbetar med 
kvalitetssäkring av sina tjänster genom såväl rekrytering, utbildning och återkoppling till sina 
providers (den som utför tjänsten). Trots det faktum att dessa företag i grund och botten endast 
ämnar fungera som en förmedlare mellan användare som vill dela resurser, så visar detta att de 
har ett stort fokus på vad som kan liknas vid Human Resource Management.  
 
Vidare använder företagen olika verktyg i sitt arbete som på olika sätt leder till kvalitetssäkring. 
Standardiserade system för bokning, betalning och likande minimerar risken för att fel uppstår. 
Betygssystem fungerar som ett incitament såväl som ett kontrollmedel för kvalitetssäkring. 
Byggandet av ett community bidrar till att en artificiell företagskultur skapas där gemensamma 
värderingar och kvalitetsantaganden etableras hos företagens providers. Nya providers 
rekryteras in, utbildas och formas således i ett användarcommunity där kvalitet och standarder 
redan ska finnas djupt rotade. 
  
Slutligen har studien visat att olika verktyg är olika viktiga och tar olika stor plats i 
kvalitetssäkringsarbetet beroende på i vilken fas Sharing Economy-företaget befinner. I takt 
med att tjänstetransaktionerna privatpersonerna emellan blir allt mer självgående skiftas fokus 
för företaget egna resurser från huvudprocessen till stödprocesser så som reaktiva processer, 
marknadsföring och community-byggande.  
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1. Inledning 
 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till fenomenet för denna studie. Vidare diskuteras 

problematiken och de nya frågor som uppstått kring det gamla fenomenet ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv i en ny värld. Avslutningsvis presenteras studiens 

problemformulering, syfte och de avgränsningar som gjorts. 

 
1.1 Bakgrund  
 
Albert Einstein sa en gång att; "Den värld vi skapat, som resultat av vårt tänkande 

hittills, har problem som inte kan lösas genom att tänka på det sätt vi tänkte när vi 

åstadkom dem" (Persson & Persson 2007, s.7). Länge diskuterades inte konsekvenserna 

av konsumtionssamhället men de senaste årtiondena har miljöfrågor fått större och 

större utrymme och det har påverkat människor, företag och beslutsfattare. Mängder av 

jordens resurser används, dels för att fylla människans behov, men även för att 

tillmötesgå de krav som växer fram i de rika delarna av världen (Persson & Persson, 

2007). Det gäller att tänka nytt och bemöta gårdagens problem med morgondagens 

lösningar. En bidragande lösning till miljöproblemet som konsumtionssamhället 

bidragit till skulle eventuellt kunna vara fenomenet Sharing Economy och Giang (2013) 

menar att 40% av alla amerikaner kommer att arbeta inom någon form av Sharing 

Economy år 2020.  
 

På senare tid har Sharing Economy blivit ett intressant alternativ till 

konsumtionssamhället. Sharing Economy, eller delningsekonomi som det översatts till 

på svenska, syftar till att utnyttja outnyttjade resurser människor emellan som ett 

alternativ till att köpa nytt och äga själv (Gansky, 2010). Botsman och Rogers (2011) 

samt Gansky (2010) menar att en bidragande orsak till varför fenomenet Sharing 

Economy fått en sådan genomslagskraft hos människor är på grund av den ekonomiska 

krasch och lågkonjunktur med hög arbetslöshet som skedde runt år 2008. Detta har gjort 

att människor i allt större utsträckning har börjat se över sina inköpsvanor och skiftat 

sitt fokus till att tänka mer på vad som verkligen är viktigt i deras liv. Det fokuserar 

även på att minska konsumtionen och på ett bättre sätt ta tillvara på jordens resurser 

utan att minska sin livskvalité. I dagens samhälle strävar folk efter att få sina behov 
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uppfyllda men för mindre pengar och med mindre påverkan på miljön, vilket författarna 

menar att Sharing Economy bidrar till. 
 

Sharing Economy är inget nytt fenomen 

Denna typ av byteshandel eller låne-ekonomi är i grunden inget nytt utan detta är något 

som finns i våra gener och härstammar från djuren och deras sätt att dela och leva 

tillsammans för att skapa trygghet (Buczynski, 2013). Faktum är att det genom hela 

historien finns exempel på hur människor delar och byter varor eller tjänster mellan 

varandra, eller hur människor går samman för att tillsammans bli starkare och på ett 

effektivare sätt använda sig av sina tillgångar. De tidigaste formerna av 

människocivilisationer såg tidigt fördelarna med att dela med sig och hjälpas åt för att 

skapa en bättre levnadsstandard och få sina behov tillfredsställda. Att byta varor med 

varandra var ett system med tydliga brister. Byteshandel handlar om att byta varor med 

varandra där båda har ömsesidiga behov som behöver matchas med varandras varor, ett 

så kallat double coincidence of wants. Att tillfredsställa detta double coincidence of 

wants var väldigt ovanligt och svårt då tidigare människors nätverk var begränsat till 

deras närområde. Svårigheten med detta var en av anledningarna till uppkomsten av 

pengar som förenklade double coincidence of wants då pengar kunde bytas mot vad som 

helst (Buczynski, 2013). 
 

Fenomenet Sharing Economy ligger rätt i tiden 

Under senaste åren har Sharing Economy blivit ett omtalat begrepp och antalet Sharing 

Economy-företag (SE-företag) har ökat kraftigt. En stor anledning till varför Sharing 

Economy har växt sig stort under den senaste tiden menar Gansky (2010) är, förutom 

lågkonjunkturen och människors ökade miljömedvetenhet, den urbanisering som sker 

över världen där människor flyttar närmare varandra till de stora städerna. Detta 

tillsammans med en ökad användning av GPS-teknologi i mobiltelefoner gör det möjligt 

att i realtid vara uppkopplad mot ett ständigt föränderligt nätverk. Denna tillgång till 

realtidsinformation inom nätverken möjliggör omedelbar tillgång till den tjänst eller 

produkt som kunden efterfrågar, vilket minskar kundens behov av att äga en vara 

(Gansky, 2010). Med hjälp av nätverken som skapas av uppkopplade människor kan 

SE-företagen länka samman människor som har double coincidence of wants. Pengar 

löste en del av problematiken med double coincidence of wants men den geografiska 

begränsningen kvarstod och begränsade utbudet. Det är först nu när teknologin 

möjliggjort att produkter och tjänster kan delas över hela världen mellan människor. Det 
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är också det som tycks vara en av de stora förändringarna med dagens Sharing 

Economy, att det nu är människor som byter tjänster och produkter mellan varandra. 

Detta med hjälp av SE-företag som faciliterar mötet och transaktionen människorna 

emellan. Sannolikheten att hitta någon och få till stånd ett double coincidence of wants 

tycks vara större än någonsin (Buczynski, 2013).  
 

Definitioner av Sharing Economy 

Även om själva fenomenet inte är något nytt så är denna variant av Sharing Economy 

relativt ny och det tycks inte finnas någon vedertagen definition gällande begreppet. I 

tabellen nedan följer några olika definitioner av fenomenet. 
 
Författare Definition av Sharing Economy 

Forbes (2013). 
Amerikansk tidskrift. 

"In what is called collaborative consumption, the sharing economy or the peer 
economy, owners rent out something they are not using, such as a car, house or 
bicycle to a stranger using these peer-to-peer services. The company typically 
has an eBay-style rating or review system so people on both sides of the 
transaction can trust the other. With the popularity of these services, many 
people don't need to buy when they can rent from others". 

TheMeshDirectory 
(2015). 
Lisa Ganskys sajt 
TheMeshDirectory på 
Facebook. 

"The Mesh economy invites a new way of doing business & growing 
communities - leveraging data and social networks to enable people to share 
goods and services efficiently and conveniently - to gain superior access to 
what they need without the burdens or expense of ownership … The Mesh has 
emerged as the best new creative engine for getting more of what we want, 
exactly when we want it, at less cost to ourselves and the planet". 

Byczynski (2013, s.16). ”It’s based on the priciple that the world already contains all of the supplies 
and resources we need to survive. It’s just that many of these resources are 
sitting idle, wasted, or hoarded by those who feel they’re entitled to more than 
their fair share. Whereas in the past, sharing or cooperative behaviours have 
been best executed within limited communities, the boom in mobile 
technologies and social networking we are experiencing today makes it 
possible to scale up the system and make something new”. 

Botsman och Rogers 
(2011, s.15). 

“The collaboration at the heart of collaborative consumtion may be local and 
face-to-face, or it may use the Internet to connect, combine, form groups, and 
find something or someone to create ‘many to many’ peer-to-peer interactions. 
Simply put, people are sharing again with their community – Be it an office, a 
neighbourhood, and apartment building, a school or a Facebook network. But 
the sharing and collaboration are happening in ways and at a scale never 
before possible, creating a culture and economy of what’s mine is yours”. 

 
Efter att ha studerat de olika författarnas definitioner av Sharing Economy är det tydligt 

att vissa begrepp är mer frekvent återkommande och dessa är; person till person, på 

beställning, online, resursdelande, tillgång (inte ägande), globalt, tjänster och 

sällanköpsvaror, livsstil, tillit, nätverk, betygssystem, teknik, miljövänligt. 
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Författarna till denna studie har med hjälp av dessa tagit fram en sammanfattande 

definition av Sharing Economy. Detta med syftet att delge läsare av denna studie 

författarnas syn på Sharing Economy; 

 

”Delande av outnyttjade resurser (tjänster och sällanköpsvaror) som sker på 

beställning och från person till person med hjälp av applikationer och 

onlineplattformar i stora nätverk. Det är miljövänligt och används mestadels av 

människor som ser det som en livsstil och har tillit till andra människor.” 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Juridiken förklarar de nya relationerna i Sharing Economy 

Buczynski (2013) och Gansky (2010) beskriver fenomenets uppkomst och dess fördelar 

för både miljö, ekonomi och människor. Vidare beskrivs ett antal barriärer som gör att 

människan har svårt för att anpassa sig till fenomenet men även varför tiden är rätt och 

vilka faktorer som kan få fenomenet att nå en större potential. Slutligen beskriver 

författarna ett stort antal olika företag och organisationer som arbetar med utgångspunkt 

i begreppet. Detta sätt att skriva om Sharing Economy är inte unikt för Buczynski 

(2013) och Gansky (2010) utan är mer eller mindre genomgående i många teorier om 

fenomenet. Vad de flesta teorier i ämnet har gemensamt är att de mestadels beskriver 

vad fenomenet är och vilka aktörerna är som jobbar med det, men inte hur SE-företagen 

arbetar eller kan arbeta praktiskt med företagsekonomiska områden som exempelvis 

kvalitetssäkring. 

 

Om det inte är fenomenet i sig som beskrivs så är det ofta det juridiska perspektivet av 

fenomenet som skildras och huruvida affärsverksamheter inom Sharing Economy över 

huvud taget är lagligt eller inte. Aktiebolagslagen antogs i Sverige för att underlätta för 

företag att göra affärer (Magnusson, 2010) och i den ordningen tycks det fungera även 

idag. Först uppstår nya sätt att göra affärer och sedan anpassas lagar och regler utefter 

det. Lagstiftningen är således släpande. Orsi (2012) menar att just nu, eftersom SE-

fenomenet och affärsmodellerna som uppstått med utgångspunkt i fenomenet är så pass 

nya, har inte lagstiftningen hunnit anpassa sig. Av den anledningen tycks många SE-

företag verka i en gråzon, där vad som är lagligt och inte är diffust. Orsi (2012) 

beskriver att de lagar som finns idag bygger på en gammal tanke om hur människor gör 

affärer med traditionella relationer mellan bland annat företag och anställd, hyresvärd 
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och hyresgäst, producent och konsument. I Sharing Economy blir dessa relationer 

utdaterade och är inte alls lika givna och tydliga eftersom det oftast handlar om 

privatpersoner som delar tjänster och produkter med varandra, med företaget som 

faciliterare eller mäklare. Lagar är ofta konstruerade att skydda de maktlösa 

(konsumenter) mot de mäktiga (företagen) men detta blir genast mindre nödvändigt då 

relationen mellan människor i Sharing Economy är horisontell och privatpersonerna har 

samma makt. Den traditionella maktbalansen mellan företag, medarbetare och kund 

tycks ha blivit förskjuten och de olika parterna tycks dessutom ha fått nya roller i 

delningsekonomin. Den vänstra cirkeln i figuren nedan illustrerar hur traditionella 

företag äger sina mänskliga resurser (MR) och fysiska resurser (FR). Den högra cirkeln 

illustrerar hur den mänskliga resursen (MR) har slagit sig fri från det traditionella 

företaget och blivit en provider som dessutom äger den fysiska resursen (FR). Hela 

cirkeln med resurser och maktbalans har således roterat ett kvarts varv åt höger och 

företagets nya roll kan ses som en mäklare som kopplar ihop providers med kund. Se 

fig.1.1 nedan.  
 

 

Fig 1.1. Resursfördelning och maktbalans. traditionell vs Sharing Economy. (Egen fig.). 
 

Trots att fenomenet i grunden inte är nytt så ser världen annorlunda ut idag än då pengar 

fortfarande inte existerade. Utvecklingen av teknik och människans sätt att göra affärer 

har gjort att Sharing Economy återigen har fått luft under sina vingar i den bemärkelsen 

att det nu går att dela produkter och tjänster med en minimal påverkan av double 

coincidence of wants. Maktbalansen ser annorlunda ut, intressenterna och dess relation 
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ser annorlunda ut och resurserna är omfördelade i den nya versionen av Sharing 

Economy som vi idag tycks uppleva. Men ett gammalt fenomen i en ny värld ger 

upphov till nya problem och nya frågor som behöver svar. Det tydliga teoretiska "hålet" 

som finns kring det företagsekonomiska perspektivet av Sharing Economy avslöjar föga 

om hur SE-företagen bemöter dessa problem praktiskt. Av den anledningen finns såväl 

intresse som anledning att studera SE-företag ur ett företagsekonomiskt perspektiv för 

att förstå och beskriva hur SE-företag de facto jobbar.  
 

SE-företag påminner om tjänsteföretag 

SE-företag kan på många sätt liknas vid tjänsteföretag. SE-företag tillhandahåller en 

tjänst, ofta med hjälp av en applikation, som kan användas av privatpersoner 

(användare) för att hitta varandra och i förlängningen utföra tjänster åt varandra mot 

betalning. Användarna består dels av "providers", de som utför tjänsten i form av att 

skjutsa eller hyra ut ett rum och dylikt men även "receivers", det vill säga de som 

använder sig av de tjänster som "providers" erbjuder. Providern som utför tjänsten kan 

således ses som den "anställde" eftersom denne blir företagets ansikte utåt och oftast är 

den enda kundkontakten som "receivern" får. Receivern kan i sin tur ses som kunden i 

dessa typer av affärsrelationer. Framgent används begreppen providers och receivers i 

studien för att beskriva de olika typer av användare som SE-företag har. 

 

Tjänstekvalitet är ett välbeforskat område och Sternhufvud (1998) menar att företag 

måste lyckas med fyra grundläggande saker för att kunna leverera hög kvalitet. För det 

första måste företaget förstå kundens faktiska behov för att kunna leverera en tjänst som 

möter eller överträffar kundens förväntan. För det andra måste företaget kunna använda 

informationen om kundernas behov för att omsätta det till ett attraktivt erbjudande. För 

det tredje är det viktigt att alla medarbetare i företaget uppträder och beter sig enligt de 

riktlinjer och visioner som företaget förmedlar. Sternhufvud (1998) betonar att det inte 

räcker med att 70 eller 95 procent av de anställda i tjänsteföretaget efterlever riktlinjerna 

för uppträdande, alla måste göra det. Detta är särskilt viktigt i tjänsteföretag eftersom 

tjänster i regel skapas tillsammans med kunder. Vidare jämför Sternhufvud (1998) ett 

tjänsteföretag med en kedja och beskriver att länkarnas styrka till stor del beror på hur 

bra företaget lyckas "informera och motivera medarbetarna" (Sternhufvud, 1998, s.17) 

och att företag ofta inte förstår komplexiteten kring att få med alla medarbetare. För det 

fjärde är det viktigt att medarbetarna levererar det som företaget lovat kunden. Kunder 
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gör affärer med företag på grund av att de känner ett förtroende för företaget, om inte 

företaget lever upp till kundens förväntningar så finns risken att kunden tappar 

förtroendet och vänder sig till ett annat företag nästa gång behovet uppstår. 

 

"Kvalitet baseras på medarbetarnas kompetens och attityder till både arbete och 

kunder" (Sternhufvud, 1998, s.18) och detta blir än viktigare för medarbetare i 

tjänsteföretag eftersom de blir företagets ansikte utåt som representerar företaget 

gentemot kunden. Typiskt för SE-företag är att de använder sig av applikationer för att 

koppla ihop människor Buczynski (2013). Dessa applikationer kan ses som vad 

Grönroos (1983) kallar för "automatisk tjänsteproduktion" och "överföring av 

produktionsmoment på konsumenten" som ofta resulterar i att kundkontakterna blir färre 

och att det blir svårare att kontrollera kvaliteten på tjänsten som helhet. Detta innebär att 

ett ännu större ansvar läggs på de få medarbetare som faktisk träffar kunden, att 

förmedla och leverera företagets åtagande och skapa goda och långsiktiga relationer till 

kunderna. 

 

Privatpersoner utför tjänster i företagens namn 

Även om relationen mellan användarna i Sharing Economy är horisontell (de har lika 

stor makt) så kvarstår dock fortfarande en viss vertikal relation mellan providers och 

SE-företaget. Företaget kan till viss del fortfarande ses som den mäktiga parten och 

providers som delvis maktlösa eftersom de, trots att de många gånger utför tjänster i 

företagets namn, inte är anställda och därmed saknar rättigheter som en traditionell 

anställning innebär. Användarna får dessutom ta i princip hela ansvaret om något skulle 

gå fel i processen (Orsi, 2012). Däremot har företagets providers större frihet att göra 

som de vill. De kan välja att jobba och inte jobba när de själva känner för det. 
 

Många SE-företag bygger sina varumärken som tjänsteföretag och marknadsför sig som 

tjänsteföretag trots att företaget egentligen bara möjliggör för, och kapitaliserar på, att 

privatpersoner kopplas samman och delar produkter eller tjänster mellan varandra. SE-

företagen äger således inte längre de mänskliga eller de fysiska resurserna på samma 

sätt som traditionella företag gör. Dessutom använder de sig av en teknik (applikationer 

och onlineplattformar) som standardiserar och automatiserar mycket av tjänsten så att 

den enda kundkontakt som faktiskt uppstår utförs av privatpersoner. Privatpersoner, 
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som trots att de inte ägs av företaget, representerar förtaget och blir företagets ansikte 

utåt mot kund (Buczynski, 2013). 
 

I och med att många SE-företag bygger sina varumärken och marknadsför sig som 

tjänsteföretag så har de troligtvis bestämt och definierat sitt erbjudande, vilka tjänster 

som företagets providers ska leverera och hur tjänstekvaliteten ska vara, precis som 

Gustavsson, Kullvén och Larsson (1997) menar att ett traditionellt tjänsteföretag gör. De 

tycks dessutom attrahera kunder med sitt varumärke och marknadsföring om sina 

tjänster, precis som ett traditionellt tjänsteföretag. Frågan är om inte det kan upplevas 

som falsk marknadsföring då kunder inte helt orimligt skulle kunna tro att företaget 

faktiskt är ett tjänsteföretag när de i själva verket bara är en mäklare som kopplar ihop 

privatpersoner. Frågan är om kunderna vet vad skillnaden innebär för dem själva. 

Kanske vet de inte att de lagar som är till för att skydda dem som konsumenter inte 

längre är applicerbara i samma utsträckning eftersom de de facto gör affärer med 

privatpersoner och inte direkt med ett företag.  
 

Privatpersonerna som utför tjänsterna torde således göra det baserat på det som SE-

företaget lovar kunderna med sitt varumärke och marknadsföring. Har företaget ett 

varumärke och marknadsför sig så borde de dessutom jobba med 

tjänstekvalitetsspecifikationer eller liknande. Gustavsson, Kullvén och Larsson (1997) 

menar att den typen av dokument ofta ligger till grund för hur företaget vill uppfattas 

och till vilka de ska marknadsföra sig. 
 

Kanske jobbar SE-företagen med tjänstekvalitetsspecifikationer, vilket Gustavsson, 

Kullvén och Larsson (1997)  menar inte är ovanligt i traditionella tjänsteföretag för att 

sätta en riktnivå på den tjänstekvalitet som företaget vill leverera till kunderna. Dessa 

specifikationer torde SE-företagets providers rimligtvis få ta del av och utbildas i för att 

få en rimlig chans att leverera det som kunden blivit lovad i SE-företagets 

marknadsföring och varumärke. 
 

Men eftersom SE-företag är beroende av en stor massa människor som vill dela tjänster 

med varandra och dessutom saknar kontor och andra fysiska mötesplatser där 

användarna möts och träffar chefer, så borde det försvåras för SE-företagen att utbilda 

eller stöpa samtliga providers enligt företagets tjänstekvalitet enligt traditionell modell i 

traditionella företag. Här väcks frågan om SE-företagen över huvud taget jobbar med att 
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kvalitetssäkra sina providers som utför tjänster åt kunderna eller om de litar på att deras 

providers gör ett bra arbete ändå.  
 

Samtidigt är de vinstdrivande SE-företagen beroende av att privatpersonerna faktiskt 

utför tjänster mellan varandra eftersom det är så de kapitaliserar på fenomenet. Av den 

anledningen borde de vara angelägna om att de tjänster som privatpersonerna utför är av 

god kvalitet så företaget i sig får ett gott rykte så att än fler kunder väljer att köpa 

“företagets” tjänster. Precis som bra anställda i ett tjänsteföretag kan skapa ett bra rykte 

för ett tjänsteföretag som i sin tur leder till mer försäljning. 
 

Med tanke på SE-företagens situation och annorlunda förhållanden som beskrivits 

jämfört med ett traditionellt tjänsteföretag uppstår frågor som; säkerställer SE-företag 

på något sätt att tjänstekvaliteten upprätthålls av providers? Och om de på något sätt 

arbetar med att säkerställa tjänstekvaliteten hos providers; hur gör de det så att kundens 

förväntningar kan mötas eller överträffas så att företaget och dess providers får ett gott 

rykte så att fler väljer att använda “företagets” tjänster så att företaget överlever. 
 

1.3 Problemformulering 
 
Hur arbetar Sharing Economy-företag med kvalitetssäkring av de mänskliga och fysiska 

resurser som företagets providers tillhandahåller?  
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur Sharing Economy-företag arbetar 

med kvalitetssäkring av sina tjänster. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Denna studie ämnar endast öka förståelsen för hur vinstdrivande SE-företag arbetar med 

kvalitetssäkring, där både provider och receiver är medlemmar inom tjänsten och där 

inga produkter byter ägare. 
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2. Metod 
 

I detta kapitel presenteras de ställningstaganden som forskarna till studien gjort. Vidare 

beskrivs urval och den metod som använts för insamling och tolkning av studiens empiriska 

material. Avslutningsvis diskuteras och kritiseras den teori som ämnar öka förståelsen för den 

insamlade empirin samt vilka kvalitetsmått som forskarna till studien har förhållit sig efter. 

 

2.1 Forskarnas ställningstaganden 
 
Ontologi innefattar antaganden om världens beskaffenhet och sociala företeelser. Det 

behandlar huvuvida människan är separerad från den värld de lever i eller inte. Epistemologi 

innefattar antaganden om hur kunskap om världen skapas och vad som anses som godtagbar 

kunskap inom ett område. Den centrala frågan inom epistemologin är huruvida den sociala 

verkligheten kan studeras utifrån samma principer och synsätt som används inom 

naturvetenskapen (Bryman och Bell, 2011). 

 

Denna studie antar ett konstruktionistiskt ontologiskt synsätt då forskarna anser att den 

verklighet de vill återspegla inte är extern i relation till sociala aktörer. Företag består av 

människor, och hur dessa människor väljer att arbeta och driva sina verksamheter ser 

forskarna som ett socialt samspel. Studien kan således inte se människa och sociala företeelser 

i omvärlden som oberoende av varandra. 

 

Inför denna studie har ett antagande gjorts om att den sociala verkligheten består av 

konstruktioner. Detta leder till ett synsätt som innebär att kunskapsbildning sker i interaktion 

mellan människor och sociala företeelser. Studien utgår därmed från en interprevitistisk 

epistemologi, där studieobjektens subjektiva tolkningar och erfarenheter är vad som lyfts fram 

som godtagbar kunskap. 
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2.2 Forskningsstrategi 
 

2.2.1 Kvalitativ ansats 
 
Då denna studie antagit en hermeneutisk och tolkande ansats med utgångspunkt i att den 

sociala verkligheten består av konstruktioner och att kunskap är intersubjektiv, har studien 

utformats efter en kvalitativ ansats. Studien ämnar öka förståelsen för hur SE-företag arbetar 

med kvalitetssäkring av tjänster. 

 

2.2.2 Abduktiv och teorigenererande studie 
 
Då det i dagsläget inte finns många empiriska studier om hur SE-företag arbetar med 

kvalitetssäkring ur ett företagsekonomiskt perspektiv syftar studien till att med utgångspunkt i 

verkligheten generera teori. Denna metod kallas enligt Bryman och Bell (2011) för grundad 

teori. Metoden handlar om att utveckla idéer och koncept genom att samla in, kategorisera och 

finna mönster i data. Utöver det menar Guvå och Hylander (2003) såväl som Charmaz (2006) 

att grundad teori är en relativt fri metod som bygger på en ansats men inte kräver några strikta 

regler. 

 

I stora drag bygger metodiken dock på att låta teorier och koncept successivt växa fram genom 

att ställa empirisk data, egengenererad teori samt tidigare teori mot varandra. Att arbeta på ett 

sådant sätt kallas enligt Bryman & Bell (2011) för en abduktiv ansats. 

 

Vissa väljer att använda grundad teori som redskap endast vid analysering av data medan 

andra väljer att låta den grundade teorin vägleda och genomsyra hela studien, från 

förförståelse hela vägen till ett resultat. Det är upp till forskare att själva applicera och använda 

metoden på det sätt som anses bäst i situationen (Guvå & Hylander, 2003). Till denna studie 

kommer den grundade teorin användas som metodik genom hela arbetets gång, från insamling 

av data till analys, tolkning och resultat. Grundad teori består av teoretiskt urval, kodning, 

teoretisk mättnad och komparation samt konceptualisering. Tillvägagångssättet för denna 

studie och en mer detaljerad beskrivning återfinns i nästa stycke (2.3). 
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2.3 Insamling, analys och tolkning av empiriskt material 
 

2.3.1 Steg 1 
 
Teoretiskt urval innebär att urvalet av data till studien sker medvetet och successivt. Det första 

urvalet av datakällor till studien baseras på den forskningsfråga eller huvudämne som studien 

har. Denna forskningsfråga är sällan helt rätt ställd från början utan specificeras även den allt 

mer i takt med studiens gång (Guvå & Hylander, 2003). Den teoretiska genomgång som ligger 

till grund för inledningskapitlet i denna studie har mynnat ut i den aktuella frågeställningen. 

Forskarna har med ett genuint personligt intresse sökt information om fenomenet Sharing 

Economy, och med förkunskaper efter tre års studier på ekonomihögskolan formulerat en 

forskningsfråga med en företagsekonomisk ansats. Forskarna har medvetet hållit studiens syfte 

relativt öppet, detta då man vill låta den empiriska insamlingen till studien visa vägen och inte 

låsa sig till ett antagande eller hypotes. Teoretiskt urval är något som sker återkommande 

genom studien. När data först samlats in analyseras och kodas den, detta leder till nya 

infallsvinklar och ligger till grund för nästa teoretiska urval. Teoretiskt urval innebär det urval 

forskarna gör när det kommer till respondenter samt det urval av information som efterfrågas 

(Guvå & Hylander, 2003). 

 

I ett första steg av insamlande av data har två företag intervjuats, WorkaroundTown och Lyft. 

I denna fas av insamlingen har ostrukturerade intervjuer tillämpats. Ostrukturerade intervjuer 

följer endast vissa teman, intervjuobjektet får prata fritt och det fungerar mest likt ett vanligt 

samtal (Bryman & Bell, 2011). För att skapa en så öppen insamling som möjligt lyftes bara 

ämnet ”kvalitetssäkring inom SE-företag” och intervjuobjekten fick sedan prata fritt kring 

ämnet. Forskarna har också använt sig av tryckta dokument såväl som hemsidor och digitala 

plattformar som källor till data. Detta då de studerade företagens affärsmodeller ofta bygger på 

just digitala lösningar och verktyg. Guvå och Hylander (2003) menar att det är en fördel att 

använda sig av olika insamlingsmetoder och datakällor. 

 

Dessa data har sedan kodats och komparerats med varandra. Kodning är en löpande process 

som innebär att forskarna ställer frågor till det insamlade materialet. Data bryts ner och 

benämns, och man försöker urskilja vad det säger om det fenomen som studeras (Bryman & 

Bell, 2011). Enligt Guvå och Hylander (2003) är kodning en beskrivande och tolkande process 

som överför empirisk data till något som går att tolka mer teoretiskt. Forskarna började med 

att urskilja indikationer från materialet. Dessa indikationer är företagsspecifika och forskarna 

ställde sig frågan ”vad säger detta om det vi ämnar undersöka?”. Indikationerna gavs sedan 
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en kod som med några ord eller en kort mening beskrev dem. Ett exempel på indikation och 

kod följer; 

 

Indikationer (företagsspecifikt) Kod 

- Vi strävar efter att alltid erbjuda våra kunder vissa saker (ex. 

kaffe, wifi, stol, bord, projektor osv) 

Standardisering av 

erbjudande 

Tabell 2.1. Exempel på indikation och kod (egen tabell). 

 

När allt material analyserats, givits indikationer och sedan fått kodnamn ställde forskarna de 

två intervjuerna mot varandra i en komparation. Komparationen syftar till att hitta kategorier i 

vilka de olika koderna kan placeras. Dessa kategorier växer fram och skapas under processen 

och det skiljer sig från hur kvantitativa forskare arbetar eftersom de ofta bestämmer dessa 

kategorier innan data samlas in (Bryman & Bell, 2011). Forskarna skapade kategorier som på 

en mer övergripande nivå beskrev hur företagen arbetar med kvalitetssäkring av sina tjänster. 

Kategorierna fick sedan egenskaper kopplade till sig. Egenskaperna visar indikationerna utan 

att vara företagsspecifika. Totalt identifierades elva indikationer från företagen som kunde 

placeras i sex olika kategorier. Dessa kategorier presenteras exempelvis som nedan med 

följande egenskaper; 

 

Kategori Egenskaper 

Kvalitetssäkring 

genom rekrytering 

Granskning av providers, urval av providers, marknadsföring mot 

providers, rekommendationer av nya providers av existerande, 

urval av resurs, inträdesbarriärer 

Tabell 2.2. Exempel på kategori och tillhörande egenskaper (egen tabell). 

 

Då alla kategorier och egenskaper sammanställts användes detta som underlag för intervjuerna 

i steg 2. Guvå och Hylander (2003) beskriver att man genom kodning och komparation hittar 

idéer och antaganden som man sedan ställer ytterligare frågor om för att ge empirisk data en 

innebörd. Det kodade materialet har alltså fungerat som en löpande operationalisering av de 

frågor och teman som behandlats i kommande intervjuer. 

 
2.3.2 Steg 2 
 
Guvå och Hylander (2003) beskriver att det teoretiska urvalet i det första steget bör vara öppet, 

men att det i nästa steg bör vara mer strategiskt. I steg två genomfördes ytterligare två 
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intervjuer, en med Flexidrive och ytterligare en med Lyft. Då forskarna ville ha mer specifik 

information innebar det i detta fall att mer utförliga frågor utifrån en intervjuguide 

operationaliserad från steg 1 användes. Det fanns även utrymme för följdfrågor. Detta kallas 

enligt Bryman och Bell (2011) för semistrukturerade intervjuer. 

På samma sätt som i steg 1 analyserades även dessa intervjuer och härledda indikationer fick 

kodnamn. Forskarna använde sedan kategorisammanställningen från steg 1 för att se vilka nya 

koder som passade in i de redan befintliga kategorierna, hur de kunde utvecklas och få nya 

egenskaper knutna till sig samt för att se vilka nya kategorier som behövde skapas. De två nya 

intervjuerna resulterade i 28 indikationer, och efter komparationen med steg 1 identifierades 

nu totalt 11 kategorier med tillhörande egenskaper. 

 

Under arbetet med att samla in och koda data så bör forskarna ständigt jämföra och ställa 

kategorier mot varandra. Detta för att löpande jämföra fenomenet som kodas i en viss kategori 

så att teorin kring kategorin kan börja utvecklas (Bryman & Bell, 2011). I detta steg började 

forskarna urskilja hur företagen arbetar med kvalitetssäkring inom olika områden så som 

rekrytering, utbildning, standardisering, återkoppling, community building och betygssystem. 

 

Mättnad innebär att man fortsätter samla in och koda data till dess att alla kategorier är 

mättade och ny data inte längre tillför något nytt till studien. Guvå och Hylander (2003) menar 

att det kan vara svårt att på förhand veta hur mycket data som ska samlas in, och att det också 

är svårt att veta när kategorierna är tillräckligt mättade. Det är upp till forskarna att själva 

avgöra, och skulle man gå vidare till teoretiserandet för tidigt så kan man alltid gå tillbaka och 

mätta begrepp i efterhand. För att uppnå en empirisk mättnad har forskarna fortsatt att 

analysera kategorierna för att se vilka kategorier som kan mättas ytterligare. För att få en 

mättnad ville forskarna att alla företagen ska ha uttryckt sig och berättat hur de arbetar, eller 

inte arbetar, med alla de områden som kategorierna omfattar. En sista analys och komparation 

i steg 2 ledde således till ett val av vilka företag som skulle intervjuas igen i steg 3, och vad 

exakt forskarna ville fråga dessa företag. 
 

2.3.3 Steg 3 
 
Guvå och Hylander (2003) beskriver att det teoretiska urvalet, vem som ska intervjuas och 

gällande vad, i det tredje steget bör vara selektivt för att på djupet grunda de kategorier som 

identifierats. I detta steg intervjuades WorkaroundTown och Flexidrive igen. Forskarna fann 

ingen anledning att intervjua Lyft igen då två intervjuer redan genomförts med dem, och de på 

ett tydligt sätt redan uttryckt hur de arbetar inom alla de identifierade områdena. Intervjuerna 
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med WorkaroundTown och Flexidrive gav ytterligare mättnad till de identifierade 

kategorierna. 

 

Forskarna började med utgångspunkt i de identifierade kategorierna att göra 

litteratursökningar för att finna teori som ämnar hjälpa förklara det som setts empiriskt. Teorin 

tar sin utgångspunkt i hur traditionella tjänste- och serviceföretag arbetar med kvalitetssäkring 

samt i etablerad teori kring de olika kategorierna. Syftet med denna teori är att kunna belysa 

på vilket sätt SE-företag arbetar likt de traditionella samt ge en djupare förståelse för hur de 

olika kategorierna kan förklaras. 

 

I detta steg hölls även en intervju med ett nytt intervjuobjekt, Anne Sofie Kirkegaard från 

AirBnB. Genom att lyfta in ett intervjuobjekt som inte intervjuats i de tidigare stegen minskar 

forskarna risken för att ha låst sig vid de tidigare identifierade kategorierna. Intervjun 

fungerade som ett kontrollsteg som syftade till att antingen stärka den empiriska mättnaden i 

form av vilka kategorier som bestämts, eller få forskarna att inse att nya kategorier behöver 

utformas. Under intervjun identifierades inga nya kategorier men en del nya infallsvinklar 

ökade mättnaden i de befintliga kategorierna. Efter alla intervjuer genomförts sammanställdes 

alla kategorier och dess egenskaper i en slutlig tabell (se bilaga 2).  
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2.3.4 Steg 4 
 
Resultatet av den grundade teorins metodik är att visa på en konceptuell teori som på ett 

systematiskt sätt visar de väl utvecklade kategoriernas kopplingar till varandra. Detta gör 

forskarna i det fjärde steget. Det syftar till att förklara och beskriva den företeelse som ämnas 

studeras (Bryman & Bell, 2011).  

 

Denna konceptualisering är resultatet av den grundade teorins metodik, och denna teori kan 

vara antingen substantiell eller formell. Den substantiella teorin beskriver hur teorin faktiskt 

ser ut för en viss empirisk situation. Den formella teorin är en generalisering av hur teorin 

tillämpas överlag och är mer abstrakt än den substantiella (Bryman & Bell, 2003). Syftet med 

tillämpningen av grundad teori i denna studie är att påvisa en substantiell teori som ökar 

forskarnas förståelse för fenomenet. Att skapa en formell teori kräver enligt Guvå och 

Hylander (2003) en mycket stor mängd data från flera olika kontexter.  

 

Forskarna gör detta genom att analysera det empiriska materialet i två steg. I första steget 

analyseras och presenteras kategoriernas kopplingar till varandra i processform (kap 5). Detta 

görs genom att lyfta in etablerade teorier som ämnar öka förståelsen för de empiriska 

företeelserna. I ett andra steg analyseras och presenteras de mer övergripande 

forskningsresultaten som ökar förståelsen för vad som är utmärkande för SE-företag i 

kvalitetssäkringsarbetet (kap 6). 

 

2.4 Urval av respondenter 
 
De två första intervjuerna som genomfördes i steg 1 möjliggjordes genom kontakter till 

forskarna. Forskarna hade tidigare kommit i kontakt med medarbetare på WorkaroundTown 

och Lyft, och vid förfrågan valde de att dela med sig av hur deras företag arbetar med 

kvalitetssäkring. Forskarna tror inte att den personliga kontakten på något sätt har påverkat 

resultatet av insamlingen negativt. 

 

För att finna ytterligare företag att studera har forskarna främst sökt på internet efter företag 

som arbetar inom ramen för Sharing Economy, och sedan mailat dem förfrågningar om att 

medverka. Forskarna fick då kontakt med Flexidrive, Vinted och AirBnB som valde att ställa 

upp på intervjuer. 

 

Urvalet av respondenter har varit strategiskt men samtidigt har forskarna varit beroende av 

vilka respondenter som varit villiga att bidra till studien. Forskarna valde strategiskt ut vilka 

de valde att skicka förfrågningar till baserat på forskarnas definition av Sharing Economy samt 
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de avgränsningar som gjort i inledningskapitlet. Då forskarnas förståelse för fenomenet och 

forskningsfrågan successivt växt fram under studiens gång har dock nya kriterier och 

avgränsningar definierats, något som har lett till ett empiriskt bortfall i form av en intervju 

med Vinted. En bit in i studien insåg forskarna att Vinted skiljer sig från de andra företagen då 

fokus för företaget är en marknadsplats och redistribution i form av försäljning av produkter, 

snarare än en låne- eller hyrhandel av produkter eller tjänster. Forskarna ansåg att studiens 

beskrivna problematik gällande tjänstekvalitet inte nödvändigtvis återspeglas på samma sätt i 

detta företag då det inte finns lika hög grad av mänsklig interaktion, och valde därför att inte 

använda det insamlade materialet. 

 

Forskarna anser att det slutliga urvalet i form av WorkaroundTown, Lyft, Flexidrive och 

AirBnB ger en representativ bild av de SE-företag som ämnas studeras. Detta då det innefattar 

svenska såväl som utländska företag, de som utbyter en tjänst såväl som de där utbyte sker i 

form av utlåning samt de som är i uppstartsfasen såväl som de som är i mognadsfasen.  
 

2.5 Kritik mot grundad teori 
 
Bryman och Bell (2011) menar att Bulmer (1979) är den som lyft frågan huruvida en forskare 

som genomför grundad teori klarar av att vara objektiv och inte låta sina förkunskaper styra 

processen. Vid användning av grundad teori förespråkas även vikten av att inte låsa sig till 

begrepp och teorier för tidigt i analysprocessen, och att hålla forskningsfrågor och dylikt 

relativt öppna. Detta kan skapa problem rent praktiska när forskare ska ansöka om 

forskningsanslag och liknande, då det ofta kräver väldigt detaljerade beskrivningar och motiv. 

 

Vidare leder grundad teori inte alltid till en teori i den bemärkelsen att ”förklara något” 

(Bryman & Bell, 2011). Författarna menar att det ligger ett stort fokus på begrepp och att 

forskare inte alltid lyckas bygga en teori utav dessa. De teorier som skapas är oftast 

substantiella och beskriver just den kontexten som undersökts. Det är med andra ord svårt att 

generalisera resultatet av grundad teori. 

 

Forskarna bakom denna studie är medvetna om att deras egna förkunskaper med största 

sannolikhet kommer att färga tolkningen och analysen av insamlat material. Forskarna har 

antagit ett konstruktionistiskt ontologiskt synsätt, vilket innebär att forskarnas interaktion och 

samspel med andra sociala konstruktioner vid insamlandet av data påverkar resultatet. 
 

2.6 Kvalitetsmått 
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När det kommer till att mäta kvalitet av en grundad teori menar Guvå och Hylander (2003) att 

man bör skilja på kvaliteten i framställningen, arbetets gång, och kvaliteten i resultatet. 

 

Det viktigaste måttet på kvaliteten i framställningen av ett resultat är forskarnas 

perspektivmedvetenhet. I denna teorigenererande metodik är det forskarna själva som samlar 

in, tolkar och gör avväganden. Det är med andra ord väldigt beroende av vilka forskarna är. 

För att påvisa kvaliteten i framställningen av data bör forskarna därför så noggrant som 

möjligt beskriva hur de gått tillväga under arbetets gång. Det är också viktigt att forskarnas 

ontologiska och epistemologiska ställningstaganden presenteras (Guvå & Hylander, 2003). 

Framställningen av resultatet i denna studie kommer som beskrivet tidigare att vara färgat av 

forskarnas ställningstaganden, verklighetsuppfattning och förförståelse. Genom att tydligt 

beskriva med vilka vetenskapliga glasögon forskarna närmar sig fenomenet påvisas en 

medvetenhet som ökar kvaliteten på studien. 

 

Vad gäller kvaliteten av resultatet av studien menar Guvå och Hylander (2003) att det dels kan 

reliabilitetsprövas men att det också är viktigt att undersöka ett flertal validitetskriterier. I 

vanliga fall reliabilitetstestas undersökningsinstrumenten, men i detta fall får man istället titta 

på forskarnas användande av den valda forskningsstrategin. Så länge forskarna kan svara ja på 

följande frågor så kan det fastställas att grundad teori faktiskt har använts; ”Har begrepp 

utvecklats? Har begreppen relaterats till varandra på ett systematiskt sätt? Finns det flera 

begreppsmässiga relationer? Är kategorierna väl utvecklade? Finns det en stor varians? 

Finns det en process i studien?” (Guvå & Hylander, 2003, s. 89) Forskarna har i 

insamlingsstadiet och löpande efter det ställt sig dessa frågor för att säkerställa att den valda 

metoden efterföljts. 

 

Rebilitetsprövningen säger dock ingenting om resultatets giltighet. För att säkra giltigheten av 

teorin kan man istället titta på teorins passform till data, teorins uppbyggnad och 

sammansättning, teorins praktiska relevans, teorins vetenskapliga relevans, teorins 

allmängiltiga relevans samt teorins modifierbarhet (Guvå & Hylander, 2003). 
 

2.7 Källkritik 
 
För att öka trovärdigheten i studien och ge ett bidrag till forskningen är det av vikt att se till så 

att den teori som presenteras inom ramen för studien är korrekt och sanningsenlig (Bryman 

och Bell, 2011). Under detta kapitel lägger forskarna att lägga fram argument för val av den 

teoretiska bas som denna studie bygger på. 
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Under framställandet av denna rapport valdes böcker och artiklar ut med hänsyn till ett antal 

kriterier som anses vara viktiga för trovärdigheten. Publiceringsbolag, författare och 

författarens yrke är några av dessa avväganden som togs i beaktande för att se till att studien 

inte bygger på felaktiga antaganden. 

 

Vid granskning av tryckta medel valde forskarna att fokusera på förlag och författare. Den 

största delen av de tryckta medel som användes är utgivna av välkända förlag inom den 

företagsekonomiska forskningslitteraturen så som Liber, Liber ekonomi och Studentlitteratur. 

 

Vidare användes flertalet välrenommerade författare som alla anses vara stora inom deras 

respektive ämne. Exempelvis används Grönroos för att belysa 

servicemanagementperspektivet. Forskarna har dock noterat att Gunnarssons bok 

(Professionell feedback: medvetna mötens magi: om konsten att förbättra prestation, 

arbetsklimat, skapa utveckling och nå uppsatta mål) kan anses vara en svag länk då denna är 

utgiven på eget förlag (Gunnarssons Förlag), vilket kan vara ett tecken på att denna teori inte 

bygger på en solid forskningsbakgrund. Dock ansågs denna bok belysa flera ämnen och 

insikter som ansågs vara av vikt för studien, och därav beslutade forskarna att denna litteratur 

ansågs relevant. 

 

Den litteratur som är skriven om Sharing Economy är skriven av pionjärer och troende inom 

detta ämne och behandlades därav med en viss skepticism. Dessa författare (Gansky, 

Buczynski samt Botsman & Rogers) beskriver främst Sharing Economy-fenomenet och ingen 

av dessa utgår från ett managementperspektiv, vilket gjorde att den teorin fick inhämtas från 

andra källor. 

 

Vid hantering av elektroniska resurser var forskarna noga med att kontrollera artikelns 

ursprung och valde att lägga stor vikt vid att artiklarna var granskade för att på så sätt säkra 

kvaliteten av dem. Det förekommer dock artiklar som inte är akademiskt granskade. Dessa 

artiklar är utvalda med omsorg och valet att ta med dessa baserades på olika kriterier. Några 

av dessa användes för att vidare förklara saker som andra författare lyft, exempelvis Giang, 

denna är dock publicerad i en välkänd tidning (Business Insider). 

 

Levine och Atkins valde forskarna att använda då båda har stor yrkeserfarenhet inom 

respektive område och de kan således ses som experter. Därav ansågs dessa vara så pass 

relevanta och adekvata att det rymdes inom ramen för denna studie. Sele är ytterligare en 

författare som forskarna reflekterade över men den data som presenterades i artikeln ansågs 
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vara så omfattande att artikeln blev högst trovärdig. Vidare ansågs forskarna att de empiriska 

källor som använts i denna studie varit ytterst adekvata för att svara på de frågor som 

forskarna ansågs behöva svar på. 
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3. Studieobjekt 
 

I detta kapitel presenteras och beskrivs de fyra företag som är objekt för studien. Fokus i 

beskrivningen ligger på företagens affärsmodell, tjänsterna de erbjuder samt hur länge de 

varit verksamma.  

 

3.1 AirBnB 
 
AirBnB grundades år 2008 i San Fransisco i USA. De kopplar samman människor som vill 

hyra ut sina bostäder med de som vill hyra en bostad. Det kan handla om allt från en dag till en 

månad. AirBnB vill att människor som reser ska kunna hyra en plats att bo på billigare, 

samtidigt som outnyttjade resurser används och ägarna till bostäderna kan tjäna extra pengar. I 

dagsläget finns det över 1 000 000 objekt i över 34 000 städer i mer än 190 länder för 

uthyrning på AirBnB.  

 

Detta sker online genom en applikation där uthyrare såväl som de som vill hyra skapar ett eget 

konto. All bokning och betalning sker sedan online genom AirBnB och företaget tar en 

kommission, även kallad serviceavgift, på 3 % från den som hyr ut och 6-12 % från den som 

hyr.  

 

3.2 Lyft 
 
Lyft grundades år 2012 i San Fransisco som en förlängning av den populära 

samåkningstjänsten Dimridå. Zimride fokuserade dock på samåkning av längre sträckor 

mellan städer. Det nya Lyft kopplar samman passagerare och förare med egen bil för alla 

sträckor genom en applikation. Lyft har vuxit snabbt de senaste åren och finns i dagsläget i 60 

städer i USA. 

 

Både förare och passagerare skapar ett konto och genom applikationen kan förarna aktivera 

när de är tillgängliga för en körning och passagerarna kan boka en bil. Genom att använda 

Lyft används resurser som annars inte används, passageraren får ett billigare alternativ till taxi 

och föraren kan tjäna pengar och jobba när denne känner för det. All bokning och betalning 

sker online via applikationen och Lyft tar i regel 20 % i kommission.  

 

3.3 Flexidrive 
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Flexidrive är en webbaserad mötesplats som möjliggör för privatpersoner att hyra bilar och 

husbilar av varandra. Flexidrive är ett svenskt företag som startade 2011, men som 

återlanserades i samband med ett uppköp 2012. Tjänsten möjliggör för bilägare att utnyttja sin 

resurs bättre och tjäna pengar när denne inte använder den, samtidigt som det möjliggör för 

den som inte äger en bil att hyra en på kort tid. 

 

Den som vill hyra ut sin bil startar ett konto och bestämmer själv tillgänglighet och pris. Den 

som vill hyra en bil startar i sin tur ett konto och kan genom en karta se alla bilar som finns 

tillgängliga i området. Av uthyrningsavgiften går 75 % till bilägaren, 10 % till Flexidrive och 

15 % till en tillfällig bilförsäkring. Både bokning och betalning sker online via Flexidrive. 

 

3.4 WorkaroundTown 
 
WorkaroundTown lanserades i början av 2015 och företagets affärsmodell går ut på att koppla 

ihop alla de som söker en tillfällig lokal med de som vill hyra ut en lokal eller utrymme under 

en tidsbegränsad period. Det handlar om kontor och arbetsplatser, och företaget jämför sig 

med AirBnB fast för kontorslokaler. WorkaroundTown menar att detta leder till en mer 

effektiv resursanvändning av lokaler som gör att vi kan minska utsläppen, få mer plats till 

bostäder och att fler med lägre inkomst kan hyra lokaler de annars inte skulle ha tillgång till. 

 

WorkaroundTown möjliggör detta genom en digital plattform där de som vill hyra ut sin lokal 

eller arbetsplats kan lägga upp en annons. Även de som vill hyra en plats måste skapa ett 

konto. Bokningen och betalningen sker sedan online genom WorkaroundTown, och företaget 

tar en förmedlingsavgift på 15 %.  
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4. Kvalitetssäkring i fyra Sharing Economy-företag 
 

I detta kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet från de fyra studieobjekten. Det 

empiriska materialet har delats upp i sex större områden som identifierats; rekrytering, 

utbildning och information, standardisering, incitament, återkoppling samt community. Dessa 

sex områden resulterar avslutningsvis i en empirisk sammansmältning i form av en illustrerad 

process. 

 

4.1 Rekrytering 
 
Kategori Egenskaper 

Kvalitetssäkring 

genom rekrytering 

- Granskning av providers, urval av providers, marknadsföring mot 

providers, rekommendationer på nya providers av existerande, urval 

av resurs, inträdesbarriärer 

 

Kvalitetssäkring genom rekrytering är enligt de intervjuade företagen en betydande inledande 

del av deras arbete med att kvalitetssäkra sina tjänster. Alla företagen menar att det börjar 

redan i att företagen själva skapar ett önskat värdeerbjudande, och att de utifrån det påbörjar 

sin rekrytering av providers. För Lyft handlar rekryteringen om den mänskliga resursen såväl 

som den fysiska i form av bilen, medan det för Flexidrive och WorkaroundTown är den 

fysiska resursen som hamnar i fokus. AirBnB menar att de är en öppen plattform där alla är 

välkomna. Då de förespråkar vikten av att alla objekt och dess värdar är olika och att 

personlighet är viktigt, finns det inga kravspecifikationer på hur deras användare ska vara. 

 

När värderbjudandet och företagets kravprofil på vilka slags providers de vill ha är färdig, 

marknadsför sig företagen utåt på ett visst sätt för att nå dessa providers. För Flexidrive har det 

handlat om kampanjer för att attrahera just de bilar de söker, medan det för Lyft och AirBnB 

snarare handlar om att skapa ett arbetsgivarvarumärke och ett community för att attrahera de 

människor de söker. WorkaroundTown menar att de inte strävar efter att skapa ett ”varuhus” 

på nätet, utan de vill fokusera och vara tydliga med vilka värdar de har med en budgetklass, en 

medelklass och en lyxklass. Då dessa företag inte följer en traditionell rekryteringsprocess 

med intervjuer och liknande, menar de att det är kritiskt att de försöker rikta sig mot rätt 

providers från början.  
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Flexidrive menar att de inte baserar sitt urval av användaren på människan utan på den fysiska 

resursen i form av en bil. Det enda som granskas när det kommer till användaren som person 

är att denne har ett giltigt körkort samt att denne är ägare till den aktuella bilen. Företaget har 

dock satt upp en kravspecifikation på bilarna som kontrolleras mot vägtrafikregistret. Bilarna 

får bl.a. inte vara äldre än 15 år, skatten ska vara betald, den ska vara på ställd samt vara 

försäkrad. Lyft kontrollerar såväl föraren som bilen i sin urvalsprocess, och menar att föraren 

som person är viktig för kvaliteten i tjänsteutförandet. Vad gäller föraren görs en 

bakgrundskontroll som innefattar brottsregister, ID-nummer och om de varit i några stora 

olyckor eller liknande. När det kommer till fordonet görs en bakgrundskontroll likt den som 

Flexidrive genomför. Lyft värdesätter rekommendationer av förare från andra förare högt, och 

rekryterar alltid i första hand utifrån rekommendationer. Då WorkaroundTown är nystartade 

och fortfarande småskaliga så har urvalet än så länge i hög grad bestått av personliga kontakter 

och genom uppsökande. Företaget strävar efter att alltid erbjuda sina kunder vissa saker när de 

hyr en arbetsplats, och de skapar på så sätt en slags kravprofil för sina providers. Detta 

innefattar bland annat att det ska finnas tillgång till skrivbord, wa-fi, projektor och dylikt. 

AirBnB granskar sina providers genom att de får verifiera sitt ID samt bekräfta andra 

personliga upplysningar. 

 

4.2 Utbildning och information 
 

Kategori Egenskaper 

Kvalitetssäkring av 

tjänsteutförande genom 

information/ internutbildning 

- Best practice, mentorskap, löpande information, 

visioner och mål, utbildning och uppmaningar, skapa 

relation (provider/receiver) 

 

Denna studie skiljer på de åtgärder som företagen gör för att säkerställa kvaliteten i 

tjänsteutförandet, och de åtgärder de utför för att säkerställa kvaliteten i marknadsföringen 

utåt. För att arbeta mot en hög tjänstekvalitet arbetar företagen med information, uppmaningar 

och utbildningar mot sina providers. Mycket sker online bl.a. via företagens plattform och 

nyhetsutskick till användarna, men även till viss del personligt via telefon eller fysisk 

utbildning. Företagens tillvägagångssätt ser olika ut då de är verksamma inom olika branscher, 

där den mänskliga resursen är av stor vikt för Lyft och den fysiska produkten i form av en bil 

eller en plats är av större vikt för WorkaroundTown, AirBnB och Flexidrive. Att den fysiska 

produkten motsvarar förväntningarna hos den som hyr den är dock i förlängningen helt 

beroende av människan bakom den. 
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Lyft arbetar med något som de kallar för mentorskap, detta innebär att varje ny förare får en 

fysisk utbildning av en mentor innan denne får börja köra för företaget. Mentorerna består av 

människor som redan är förare, och de för således vidare sin best-practice till de nya förarna. 

Dessa mentorer har riktlinjer och kontakt med företaget och följer en viss standardiserad 

procedur vid utbildningstillfället. På så sätt får Lyft, genom rapporter från mentorerna, 

chansen att kontrollera att providern har den servicekänsla som krävs för att bli en förare och 

bilen kontrolleras även vid detta tillfälle. Flexidrive ger mestadels uppmaningar och 

information till sina providers. De har sett att det är en fördel att den som hyr ut sin bil och den 

som ska hyra bilen tar kontakt i ett tidigt skede, och bestämmer detaljer kring exempelvis vart 

och när de ska träffas för överlämning. Detta leder till att en kontakt skapas, förtroende byggs 

och kvaliteten ökar i form av att båda parter håller tider och uppfyller sin del av avtalet. 

Flexidrive uppmanar således användarna att ta kontakt. De ger också uppmaningar till sina 

providers om att bilarna bör vara hela, rena och fräscha. På liknande sätt ger även AirBnB via 

sina plattformar mycket uppmaningar och information till sina providers. Det handlar om att 

parterna bör ta kontakt i ett tidigt skede, att objektet ska vara rent och städat samt att de 

bekvämligheter man lovat i annonsen ska finnas. WorkaroundTown uppger även att de 

försöker säkra kvaliteten på tjänsten genom att ge information och uppmaningar till sina 

providers gällande hur de ska bemöta gästerna samt att lokalerna bör vara städade och fräscha. 

 

Lyft, som ett storskaligt företag med många användare, använder som beskrivet en fysisk 

utbildning i form av mentorskap men har även mycket information och uppmaningar på sina 

onlineforum. Även AirBnB använder sig av fysiska träffar där de utbildar sina providers 

genom att dela information, nyheter och framtidsvisioner samt mycket information och 

uppmaningar via onlineforum. Flexidrive informerar sina användare främst genom 

standardiserade meddelanden på hemsidan samt via mail. WorkaroundTown har ännu inte 

uppnått en större massa av användare och använder förutom standardiserad information online 

även personlig kontakt i form av mail och telefon för att öka kvaliteten på tjänsteutförandet. 

 

Kategori Egenskaper 

Kvalitetssäkring av marknadsföring genom information/ 

internutbildning 

- Prissättning, utformning av 

erbjudande 

 

Även kvalitetssäkring av sina providers marknadsföring av sitt erbjudande är ett viktigt led i 

arbetet i form av de förväntningar det skapar. kvaliteten avgörs i slutändan av receivern, och 
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bestäms av hur väl tjänsten matchar dennes förväntningar. Det handlar alltså om att 

erbjudandet ska spegla verkligheten men samtidigt vara säljande. Arbetet med detta är i 

dagsläget mer aktuellt för WorkaroundTown och Flexidrive då de fortfarande är i en tidig fas, 

inte är så stora samt erbjuder tjänster i form av att hyra en fysisk produkt eller plats som kan 

variera en hel del. Lyft och AirBnB är redan etablerade varumärken med tydliga tjänster. De 

har även en omfattande företagsmarknadsföring och användare vet således vad de kan förvänta 

sig av individuella providers. 

 

Både WorkaroundTown och Flexidrive menar att en stor del av deras arbete med att hjälpa 

sina providers att utforma erbjudanden handlar om att utbilda och informera om prissättningen 

av tjänsterna. Flexidrive har exempelvis skapat en algoritm som ger ett rekommenderat pris 

som användarna kan ta. WorkaroundTown menar att många providers övervärderar sina 

arbetsplatser och tar för höga priser. Genom att hjälpa till med prissättningen kan användarna 

skapa erbjudanden som är konkurrenskraftiga och motsvarar erbjudandet. Även AirBnB ger 

förslag på prissättning till sin providers baserat på övriga priser i området. WorkaroundTown 

har i dagsläget även möjlighet att hjälpa till med utformningen av texten till 

objektsbeskrivningarna då de ännu inte har så många användare. På deras hemsida finns det 

exempelmallar på hur texten kan utformas, och i många fall hittills har användarna skickat in 

sina objektsbeskrivningar till företaget som har kunnat hjälpa till att ändra dem innan de läggs 

ut. 

 

Samtliga företag uppmanar och hjälper även sina providers i att ta bra bilder på sina objekt. 

Lyft har skapat en applikation med riktlinjer för att deras providers ska kunna ta så bra bilder 

som möjligt. WorkaroundTown ger också information om hur de bör ta attraktiva bilder, men 

använder i vissa fall även en egen fotograf för detta. På så sätt standardiseras kvaliteten på 

annonserna. Till en början hade Flexidrive inget krav på att deras providers behövde ladda upp 

en bild på sitt fordon, men det är något som de nyligen har infört. Samtliga företag menar att 

bilder på objekten ökar säljkraften i erbjudandet. Flexidrive och Lyft uppmanar även sina 

providers att använda gratis dekaler att sätta på bilarna, som gör reklam för såväl företaget 

som de enskilda providerna. 

 

4.3 Standardisering 
 
Kategori Egenskaper 

Kvalitetssäkring genom standardisering - Av processen och användandet (systemet), avtal 
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Alla företag lyfter att standardiseringen i sig är en otroligt viktig del i arbetet med 

kvalitetssäkring. Då tjänster är svåra att standardisera, och inte alltid bör vara standardiserade, 

så handlar det i många fall om att standardisera det runt omkring tjänsten. Samtliga företag 

menar att processen genom applikationen och plattformen är det som är mest standardiserat. 

Bokning och betalning sker alltid på samma sätt genom plattformarna, och således minskar 

risken för att något ska gå fel. De har alla strävat efter att de standardiserade plattformarna ska 

vara så användarvänliga som möjligt. WorkaroundTown, AirBnB och Lyft menar också att de 

har standardiserade reaktiva processer för hur de ska gå tillväga om någonting skulle gå fel, 

exempelvis om kunder blivit missnöjda eller avtal brutits. De hanterar alltså problemen på 

samma sätt varje gång. 
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4.4 Incitament 
 

Kategori Egenskaper 

Kvalitetssäkring av 

tillgänglighet genom incitament 

- Tillgänglighet av tjänst vid hög efterfrågan, bättre betalt, 

prime-time, rekommendationer, lojalitetsbonusar 

 

Företagen använder sig även av incitament för att öka kvaliteten i sina tjänster. Det handlar 

dels om incitament för att öka tillgängligheten av tjänsten samt incitament för att höja 

kvaliteten i tjänsteutförandet. Tillgängligheten av tjänsten, dvs. att bilar, förare och lokaler 

finns tillgängliga när receivern vill, anses vara en del av att servicen upplevs ha hög kvalitet. 

 

Lyft är ett av det företag som använder flest incitament för att öka tillgängligheten. De för 

noggrann statistik på när det är som störst efterfrågan på deras tjänster, s.k. prime-time. Det 

baseras dels på historisk data men även på olika event och liknande som kan leda till en ökad 

efterfrågan. De erbjuder sina förare bättre betalt under prime-time och förmedlar detta till 

dem. De använder också monetära incitament på så sätt att förare som kör ofta får behålla en 

större procent av sina intäkter. Utöver detta så ger Lyft även sina förare lojalitetsbonusar i 

form av förmåner. Detta baserar på antalet körningar som föraren gör varje månad. 

WorkaroundTown och Flexidrive säger sig inte använda incitament för att öka 

tillgängligheten, det beror till stor del på att deras providers själva sätter priset på sina objekt. 

Dessa företag för dock också statistik kring när efterfrågan på deras tjänster är högre och 

förmedlar dessa till sina providers vilket i sig kan ses som ett incitament för deras kunder att 

hyra ut under de mest intensiva dagarna. Utöver detta så förmedlar Flexidrive hur mycket en 

provider tjänat under en viss månad i hopp om att andra providers eller potentiella providers 

ska se detta och på så sätt vara villiga att hyra ut sin bil oftare. 
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Kategori Egenskaper 

Kvalitetssäkring av tjänsteutförandet genom incitament - Dricks i systemet, utmärkelser  

 

För att öka kvaliteten i tjänsteutförandet med incitament har Lyft infört möjligheten för 

receivern av att ge providern dricks direkt i systemet. Dessa pengar går direkt till providern, 

och på så sätt motiveras denne att utföra tjänsten med god kvalitet. Vidare försöker lyft att 

premiera de förare som utmärkt sig eller gjort något över det vanliga genom att ge utmärkelser 

till dessa. Därför har Lyft infört en “Golden fistbump award” som de ger till den förare som 

utmärkt sig på ett positivt sätt. De övriga företagen har inga sådana incitament, men försöker 

uppmana sina providers att leverera hög kvalitet då detta leder till att fler kommer använda sig 

av just deras tjänster.  
 

4.5 Återkoppling 
 

Kategori Egenskaper 

Kvalitetssäkring genom betygssystem - Rating, kommentarer, öppet för användare att se 

 

Samtliga företag uttrycker att användandet av betygssystem är av stor vikt och en kritisk del i 

arbetet mot att öka kvaliteten. De aktuella betygssystemen är ofta en integrerad del av 

företagets plattform och kallas för internet reputation systems (IRS). Användare kan, efter att 

tjänsten utförts, betygssätta varandra. Detta är sedan öppet för alla användare och förutom att 

skapa ett förtroende användare emellan så fungerar det också som ett incitament att utföra 

tjänsten bra. Ju högre betyg en provider får, desto troligare är det att dennes tjänster används 

igen. Man menar också att betygssystemen är ett sätt att få hjulet att snurra av sig självt i takt 

med att antalet användare ökar. 

 

Lyft, AirBnB och Flexidrive använder sig av liknande betygssystem. Efter att en tjänst är 

utförd får användarna betygssätta varandra på en skala mellan ett och fem. Den som utnyttjar 

en tjänst betygssätter providern, men även providern får betygssätta den som använder 

tjänsten. Det använder sig också av öppna kommentarer. För Flexidrives användare är dessa 

öppna kommentarer synliga medan Lyft har dem tillgängliga endast för sig själva att använda i 

återkopplingssyfte. 

 



  
 

 30 

WorkaroundTown har i dagsläget inte uppnått den kritiska massa som krävs för att ett 

betygssystem ska kunna implementeras, men de uppger att det är något de strävar efter i 

framtiden. De använder sig i dagsläget av något de kallar ”verified by us” för att öka sina 

providers trovärdighet mot sina receivers. Det grundar sig främst i en personlig kontakt eller 

erfarenhet av användning av en tjänst av dessa providers. Det betygssystem som de hoppas 

kunna införa i framtiden ska fungera likt de andra företagens system, och om en användare ger 

ett lågt betyg vill företaget att de måste ge en kort kommentar om varför de tyckte det var 

mindre bra. Detta för att företaget ska få ett underlag att återkoppla på. Då WorkaroundTown i 

dagsläget inte har så många användare ringer de till dessa efter att de använt tjänsten och 

frågar hur deras upplevelse har varit. 

 

Kategori Egenskaper 

Kvalitetssäkring genom 

återkoppling 

- Positiv och negativ återkoppling, automatiserat och 

manuellt 

 

Användningen av betygssystem ger som beskrivet ovan ett incitament för företagens providers 

att utföra tjänster med hög kvalitet. Men det är också ett otroligt viktigt underlag för företagen 

att återkoppla på. Betygssystemen ger värdefull information om vilka providers som utför ett 

bra jobb och vilka som behöver bli bättre.  

 

Lyft och Flexidrive får automatiserade notiser när en användare får negativa betyg, och kan 

sedan manuellt gå in och titta på övriga betyg och eventuella öppna kommentarer. Flexidrive 

återkopplar på de betyg och kommentarer som är negativa. De mailar eller ringer då till 

providern för att fråga vad som gått snett samt diskuterar hur de kan bli bättre. Lyft berättar att 

de återkopplar på såväl positiv som negativ feedback. På negativ feedback återkopplar de likt 

Flexidrive med samtal eller mail där de uppmanar och utbildar providern i att leverera en 

bättre tjänst. Lyft använder dock också återkoppling på positiva betyg och kommentarer. Detta 

för att uppmuntra och skapa belöning i form av bekräftelse. Det händer att Lyft återkopplar via 

mail och telefon på positiv feedback, men ofta gör de detta genom att vidarebefordra de 

positiva öppna kommentarer som kommer in vidare till föraren. 

 

Eftersom WorkaroundTown inte använder sig av något betygssystem i dagsläget så finns det 

heller inte något automatiserat underlag att återkoppla på. Däremot kan de återkoppla på den 

feedback de får in när de ringer upp sina användare för att fråga om deras upplevelse av 
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tjänsten. Eventuell negativ feedback som då uppkommer återkopplas till providern via telefon 

eller mail. 

 

Kategori Egenskaper 

Kvalitetssäkring genom kontroll av lägstanivå - Kan stänga av användare, policys 

 

Med hjälp av den återkoppling som företagen får om den tjänstekvalitet som providers 

levererat kan de också kontrollera lägstanivån. Detta gör de genom policys där de förbehåller 

sig rätten av att stänga av enskilda medlemmar. Det görs främst då användare har misskötts 

sig, men de förbehåller sig även rätten att stänga av medlemmarna utan närmare förklaring. 

 

4.6 Community 
 
Kategori Egenskaper 

Kvalitetssäkring genom community building - Grupptryck, inspiration, företagskultur 

 

Att bygga ett community för sina användare menar framförallt Lyft och AirBnB, men även till 

viss del WorkaroundTown, är en viktig del av deras verksamhet och kvalitetssäkring. 

Flexidrive uttrycker att det för dem inte är av lika stor vikt. Det kan bero på deras ”produkt” 

och att de är verksamma inom en bransch som inte är lika personifierad. 

 

Att skapa ett community är viktigt då känslan av att tillhöra ett community leder till en slags 

artificiell företagskultur. Det sätter ramarna för hur medlemmarna i detta community beter sig 

och agerar. Man hoppas att det ska skapa en känsla av gemenskap där alla tillsammans arbetar 

för att driva verksamheten framåt. Lyft utryckte det som att deras användare kanske inte är 

anställda av företaget men de får å andra sidan vara en del av ett community. AirBnB har ett 

mantra att behandla sina providers som “business partners”. Företagens mål och visioner kan 

kommuniceras, och då även företagens syn på vad som är hög tjänstekvalitet. Det leder också 

till ett socialt grupptryck, i positiv bemärkelse, som företagen hoppas leder till att användarna 

håller en viss standard för att passa in. 

 

För att skapa och bygga sitt community använder sig både AirBnB och Lyft av bloggar, 

sociala medier, nyhetsbrev, livsstilsmarknadsföring och träffar för sina användare. De skapar 

en gemenskap genom att koppla samman användare med varandra i gemensamma kontexter. 

Lyft har ett eget online forum som heter The hub där alla användare kan ta del av event, tips 
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och nyheter. De uppmärksammar även duktiga providers i dessa forum. De har också riktiga 

träffar i form av uppstartsmöten och andra event för sina providers. Att Lyft och AirBnB har 

communitys är något som genomsyrar hela deras verksamhet. WorkaroundTown har i 

dagsläget inte arbetat så mycket med att bygga ett community, men de vill göra det i framtiden 

och tror att det är viktigt för att skapa sig en profil. De vill bland annat koppla sina providers 

profiler till deras LinkedIn-profiler, och på så sätt knyta dem samman mer. 

Lyft menar att community building är ett sätt att attrahera rätt slags människor till sin 

verksamhet. Förutom att vilja tjäna pengar kan det också finnas ett intresse i att bli en del av 

ett community. 

 

4.7 Empirisk sammansmältning 
 
Genom en sammansmältning av det empiriska materialet som presenterats i detta kapitel togs 

en process fram som visar hur företagen i denna studie arbetar med kvalitetssäkring. Denna 

process är framtagen för att skapa en större förståelse för hur företagen arbetar, samt för att 

visa hur de aktiviteter som framkommit arrangerats och kopplat till varandra i kronologisk 

ordning (Se fig. 4.1.). Denna process presenterar tre huvudområden inom företagens 

kvalitetssäkringsarbete. Dessa är rekrytering, utbildning och återkoppling. Dessa större 

områden har senare fått mindre aktiviteter kopplade till sig. Samtliga steg i denna process 

ämnas brytas ner för att med hjälp av teori förklara hur dessa leder till kvalitetssäkring.  
 
 

Fig.4.1. Kvalitetssäkringsprocessen (egen fig).  
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5. En kvalitetssäkringsprocess 
 

I detta kapitel analyseras den empiriskt beskrivna kvalitetssäkringsprocessen med hjälp av 

teori. Detta för att öka förståelsen för hur studieobjekten arbetar med kvalitetssäkring. 

 

5.1 Rekrytering 

 

5.1.1 Rekrytering av mänskliga och fysiska resurser 
 
En del av kvalitetssäkringsarbetet riktat mot personalen 

börjar redan vid rekryteringen. "Rätt man på rätt plats" är 

en gammal regel och det är tydligt att SE-företagen som 

intervjuats i denna studie ser rekrytering som en 

betydande del för att kvalitetssäkra sina tjänster. För SE-

företagen i denna studie handlar det inte bara om rätt 

person på rätt plats. De rekryterar inte för att anställa 

medarbetare, utan dessa SE-företag rekryterar snarare 

användare för att skaffa sig de resurser som företaget inte 

har. I detta fall handlar det inte endast om mänskliga 

resurser som kan utföra tjänster i företagets namn utan även 

om de fysiska resurserna som deras providers äger. I 

Flexidrives och Lyfts fall handlar det om providers bilar som 

blir till taxibilar, och i AirBnB och WorkaroundTowns fall 

handlar det om providers bostäder och lokaler som blir till 

hotell och kontor när företagen faciliterar tjänsterna. En SE-

version av den gamla regeln skulle således bli "rätt 

person med rätt resurser på rätt plats". För Lyft, 

eftersom de kan liknas vid en taxiverksamhet, handlar 

rekryteringen om både mänskliga resurser som utför 

tjänsten samt fysiska resurser i form av bilen som används i tjänsten. För Flexidrive, 

WorkaroundTown och AirBnB är det snarare större fokus på den fysiska resursen eftersom 

providern som hyr ut sin bil eller lokal inte interagerar i samma utsträckning med den som 

nyttjar bilen eller lokalen. När kommunikationen mellan användarna är klar, när de har mötts 

och nycklarna till bilen eller lokalen lämnats över så avtar interaktionen dem emellan tills 

nycklarna ska lämnas tillbaka igen. Detta påminner om Grönroos (1992, s.29) definition av 

tjänst där han nämner att "en tjänst…normalt, men inte nödvändigtvis äger rum i interaktionen 

Fig.5.1. 
Rekryteringsprocessen. 

(egen fig) 
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mellan kunden och tjänsteföretagets medarbetare och/eller fysiska tillgångar…de 

tillhandahålls som lösningen på kundens problem". 
 

En anledning till att SE-företagen tar rekryteringsprocessen på stort allvar kan vara på grund 

av det Hallén (2005) och Kahlke och Schmidt (2000) beskriver om att rekrytering är svårt och 

att en välutformad rekryteringsprocess därför kan ge stora konkurrensfördelar mot andra 

aktörer på marknaden. Det har visat sig att providers som inte håller måttet kan skada 

företaget.  
 

Inträdesbarriärerna till Sharing Economy är dessutom relativt låga och det går fort för nya 

konkurrenter att slå sig in på marknaden (Gansky, 2010). Med många aktörer på marknaden 

hårdnar konkurrensen och då blir rekryteringen som konkurrensfördel än viktigare. En annan 

möjlig anledning till varför SE-företagen värderar rekryteringsprocessen högt skulle kunna 

vara på grund av det Kahlke och Schmidt (2000) beskriver om att det är via rekrytering som 

företagsledare har störst chans att påverka organisationens utveckling. SE-företagen verkar i 

regel online (Gansky, 2010) och har av den anledningen inga kontor eller andra mötesplatser 

offline i samma utsträckning som traditionella företag har. Ledare kan därmed inte träffa och 

påverka sina medarbetare löpande, och det är således inte omöjligt att rekrytering till och med 

blir viktigare för SE-företagen än för traditionella företag. Detta eftersom ledaren troligtvis har 

mindre inflytande över sina providers senare i processen i ett SE-företag. För SE-företag är det 

viktigt med en stor användarbas av providers som tillsammans kan fylla de eventuella behov 

som kan uppstå på de geografiska platser de valt att verka på. Av den anledningen rekryteras 

ständigt providers för att uppnå vad företagen kallar för "kritisk massa" (Botsman & Rogers, 

2011) och ju fler som rekryteras desto mer ökar risken för att opportunister och att fel 

människor tar sig in i företaget (Buczynski, 2013).  
 

Kvalitetsmål, kravprofiler och värdeerbjudandet sätter ramarna 

Gustavsson, Kullvén och Larsson (1997) menar att företag vill anställa människor som kan 

tänkas leverera företagets tjänst på ett sätt som går i linje med företagets kvalitetsmål. 

Samtliga företag som intervjuades i denna studie menar att arbetet med kvalitetssäkringen 

börjar tidigt i rekryteringsprocessen, och redan när företagen skapar sina önskade 

värdeerbjudanden mot kunden. Detta går i linje med vad Hallén (2005) kallar för kravprofil 

och Kahlke och Schmidt (2000) kallar för arbetsanalys. Kravprofilen eller arbetsanalysen 

innehåller de krav som måste uppfyllas av de som söker jobbet och som är viktiga för tjänsten. 

Det kan handla om kompetens, erfarenhet, utbildning, personlighet och utvecklingspotential. 

För att förstå vad som är viktigt för tjänsten kan företagets affärsidé och personalidé ligga till 

grund för kravprofilen. 



  
 

 35 

 

Intervjuobjekten har redan i idén om värdeerbjudandet bestämt vad företaget står för och 

vilken typ av kvalitet företaget vill leverera till sina receivers, samt vilken typ av människa 

och/eller resurs som krävs för att nå upp till den nivån. Detta går i linje med vad Edvardsson 

och Thomasson (1992) menar att det är affärsidén och personalidén som till viss del sätter 

ramarna för kvalitetsarbetet och Kahlke och Schmidt (2000) menar att ramarna kan behandla 

både fysiska och psykologiska krav. Kahlke och Schmidt (2000) och Hallén (2005) menar att 

arbetet med kravprofilen inte ska underskattas. Det är här som många av misstagen i 

rekryteringsprocessen sker, ofta på grund av slarv. En kravprofil som inte baseras på 

företagets affärsidé, personalidé och "best practice" kan resultera i att företaget gör en 

felrekrytering. Något som kan få förödande konsekvenser. Intressant i sammanhanget är att 

AirBnB menar att de är en öppen plattform där alla är välkomna, och inte har några direkta 

kravspecifikationer på hur deras användare ska vara. De saknar således vad Hallén (2005) 

kallar för personalidé. Alternativt kan personalidén, eftersom den ändå är specificerad, ses 

som öppen. AirBnB menar att de förespråkar vikten av att deras värdar är olika och att olika 

personligheter är viktiga. Frågan är om värdet av mångfalden av personligheter är större än 

värdet av kvalitetssäkringen. 
 

5.1.2 Marknadsföring av ledig tjänst 
 
Företagen som intervjuades i denna studie marknadsför sig utåt för att nå de providers som de 

letar efter. Till grund för marknadsföringen ligger personalidén och värdeerbjudandet som kan 

ses som en kravprofil. Detta går i linje med vad Hallén (2005) beskriver om att när 

kravprofilen är klar så utformas en rekryteringsannons som baseras på kravprofilen. 

Kravprofilen ämnar fungera som ett verktyg för att i första hand attrahera rätt typer av 

människor att söka tjänsten, i andra hand filtrera fram vilka personer som lämpar sig för 

intervju och i tredje hand som ett filter för vilken person som slutligen lämpar sig bäst för 

tjänsten. Ju träffsäkrare kravprofilen och rekryteringsannonsen är, desto smidigare och 

effektivare kommer rekryteringsprocessen gå till (Hallén, 2005). Studieobjekten har jobbat på 

lite olika vis för att attrahera sina providers och det står klart att inget av företagen utformar 

och sätter ut traditionella rekryteringsannonser. Flexidrive har jobbat med olika 

marknadsföringskampanjer för att hitta användare med de fysiska resurser (bilar) de söker och 

de är relativt tydliga i sin kommunikation då de har som regel att bilen inte får vara äldre än 15 

år gammal. 
 

Lyft och AirBnB, som är större än Flexidrive räknat i antal användare, jobbar aktivt för att 

skapa sig ett arbetsgivarvarumärke och bygga ett community som ska bidra positivt till 
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arbetsgivarvarumärket för att attrahera de providers som de anser sig behöva. De rekryterar 

således inte direkt till företaget utan vill skapa en härlig stämning och kultur som människor 

blir intresserade av och vill bli en del av. Detta går i linje med vad Boyd och Ellison (2007) 

beskriver om hur ett community på olika sätt kan attrahera människor att gå med. Författarna 

beskriver att människor går med i communitys för att socialisera, träffa nytt folk, dela 

intressen, arbeta tillsammans geografiskt eller diskutera specifika ämnen. Kim (2000) menar 

att det i grunden handlar om basala mänskliga behov. Människan är ett flockdjur och vill 

känna tillhörighet. 
 

5.1.3 Bedömningsprocessen 
 
Bedömningsprocessen ska vara relevant och acceptabel. Relevant i den bemärkelsen att 

urvalsmetoden i processen är relevant och lämplig för bedömning av tjänsten/arbetet som 

definierats i kravprofilen. Acceptabel i den bemärkelsen att de arbetssökande ser 

bedömningsprocessen som leder fram till tjänsten som acceptabel, rättvis och professionell. 

Anledningen till detta är att bedömningsprocessen inte får uppfattas som otydlig, diffus eller 

orättvis. Detta tycks intervjuobjekten i denna studie vara väl införstådda med och det bevisar 

de genom att tydliggöra sina erbjudanden och visa på vilka typer av fysiska resurser de kräver 

av potentiella providers. När det kommer till de mänskliga resurserna visar alla företag 

förutom AirBnB upp tydliga krav som gör det enkelt för dem att ta beslut om att gå med eller 

inte. 
 

Skulle bedömningsprocessen betraktas som otydlig, diffus eller orättvis så riskerar företaget 

att gå miste om lovande arbetssökande, som i den sämsta av världar dessutom sprider dåligt 

"Word of mouth" om sin upplevelse. Tanken med bedömningsprocessen är att företaget och de 

arbetssökande ska välja varandra eller välja bort varandra under processens gång på ett 

relevant och acceptabelt sätt (Kahlke & Schmidt, 2000). 
 

Flera av företagen menar att stora delar av urvalsprocessen sker per automatik online när 

användaren registrerar sig. Standardiserade system avgör om användaren går igenom hela 

processen eller inte beroende på informationen som han eller hon anger. Flexidrive är ett bra 

exempel på detta då de verifierar körkortsinnehav, ägarskap på bilen samt att bilen kollas mot 

olika register för att se så att skatten är betald, att bilen är 

i trafik samt försäkrad. 
 

Kahlke och Schmidt (2000) menar att olika 

bedömningsmetoder kräver olika mycket resurser. I 
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den bästa av världar skulle en människa anställas under en period för att sedan utvärdera, med 

facit i hand, om personen ska anställas eller inte. Men denna direkta metod är inte praktiskt 

eller ekonomiskt möjlig och därför används indirekta metoder som är praktiskt och 

ekonomiskt genomförbara och som står i relation till den tjänst som ska utföras. Varken den 

direkta metoden eller mer indirekta metoder som intervjuer lämpar sig särskilt väl för SE-

företagen. Detta eftersom de, som tidigare beskrivits, rekryterar stora mängder användare för 

att skapa sig en stor användarbas och nå vad de kallar för en "kritisk massa". Att genomföra 

intervjuer med samtliga potentiella providers skulle ta orimligt mycket tid, bli dyrt, praktiskt 

ogenomförbart och dessutom troligtvis inte stå i relation till den tjänst som ska genomföras. 

Av den anledningen är det förståeligt att företagen istället försöker standardisera och 

automatisera så mycket av rekryteringsprocessen som möjligt. För att standardisering av 

rekryteringsprocessen ska vara möjlig krävs det att företaget har satt upp tydliga krav för att 

kunna sålla bort de användare som inte lämpar sig för tjänsten. Företagen i denna studie menar 

att det är viktigt att de försöker rikta sig mot rätt användare från början eftersom de inte följer 

en traditionell djupgående rekryteringsprocess med intervjuer och liknande. 

 

Alla intervjuobjekt i studien jobbar mot standardisering och 

ställer fler eller färre krav. De olika företagen tycks dock 

prioritera olika mellan kritisk massa och 

kvalitetssäkring av användare. Ju större fokus 

kvalitetssäkring och ju högre krav som ställs på deras providers desto svårare torde det vara att 

snabbt få till den kritiska massan. Det kan tänkas bli en fråga om kvalitet eller kvantitet (se 

fig.5.2). 

 

Olika metoder är dessutom olika effektiva och mäts i prognostisk validitet på en skala 0,0 till 

1,0 där det senare värdet representerar "100% samband mellan det som metoden förutsäger 

och det senare beteendet" (Kahlke & Schmidt, 2000, sid. 98) och det första värdet 

representerar slumpen. En bit ner på skalan återfinns referenstagande som en metod och det är 

en metod som Lyft nyttjar flitigt. Framförallt förlitar de sig rekommendationer från sina redan 

accepterade providers och menar att dessa är oftast de bästa. Figur 5.3 nedan visar även hur 

tillförlitliga övriga metoder är, förutsatt att de utförs på ett korrekt sätt. 

 

Fig.5.2. Balans mellan 
kritisk massa och 

kvalitetssäkring. (egen fig) 
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Fig.5.3. Prognostisk validitet (Kahlke & Schmidth, 2002, sid.98) 

 

Då WorkaroundTown är nystartade så har urvalet än så länge i hög grad bestått av personliga 

kontakter och genom uppsökande sälj. De träffar således alla sina providers innan de blir 

accepterade. Eftersom de har en tydlig kravprofil över vad de vill erbjuda så skulle deras 

arbetssätt och metod kunna jämföras med vad Kahlke och Schmidt (2000) beskriver som 

strukturerade intervjuer. En metod som har relativt hög prognostisk validitet men som är 

resurskrävande. WorkaroundTown har här gjort ett tydligt val mellan kritisk massa och 

kvalitetssäkring. De startade i början av 2015 och har 82 

providers jämfört med AirBnB som startade 2008 och har 

över en miljon boenden världen över. Med tanke på att 

AirBnB funnits längre och kommit längre i sin 

utveckling så blir företagen svåra att jämföra med 

varandra.  

 

5.2 Utbildning 
 

5.2.1 Intern marknadsföring 
 
För att ett företag ska bli framgångsrikt och kunna 

erbjuda högkvalitativa tjänster är det viktigt för 
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företaget att se till så att alla inom organisationen förstår vad företagets övergripande mål är 

och vart företaget är på väg. En vital del för detta är att jobba aktivt med den interna 

marknadsföringen (Edvardsson och Thomasson, 1992). 

 

Samtliga företag inom denna studie jobbar aktivt med att införliva sina egna värderingar och 

visioner inom sina medarbetare men hur företagen arbetar med detta skiljer sig från företag till 

företag. Något som företagen dock har gemensamt är att företagens marknadsföring och den 

information som företagen delger sina medarbetare förmedlas online. Detta är dock föga 

förvånande då det gemensamma för samtliga företag inom studien är att de inte har några 

fysiska kontor för sina providers utan deras kontor har ersatts av nätverk som finns i den 

digitala världen som internet erbjuder. Anledningen till att företagen lägger stor vikt vid sin 

interna marknadsföring tycks vara för att de försöker 

sälja sina produkter och tjänster till sina egna 

medarbetare först (Edvardsson & Thomasson, 1992). 

Att sälja produkten till sina medarbetare inom 

tjänsteföretag handlar om att sälja företagets vision, affärsidé och kvalitetsmål till 

medarbetarna vilket dessa företag jobbar aktivt med. Flexidrive och WorkaroundTown 

förmedlar detta genom nyhetsutskick och information men även genom personlig kontakt med 

sina providers, medan AirBnB och Lyft, förutom nyhetsbrev, även använder sig av sina egna 

communitys för att nå ut med informationen. Att företagens interna marknadsföring hänger 

tätt ihop med företagets kvalitetstänk råder det inget tvivel om då Grönroos (1992) menar att 

syftet med intern marknadsföring är att skapa kundmedvetna medarbetare som är ett verktyg 

för att höja kvaliteten. Förutom detta ska den interna marknadsföringen frambringa motiverade 

medarbetare (Edvardsson & Thomasson, 1992; Grönroos, 1992) samt förändra attityder och 

skapa en förståelse för arbetet (Edvardsson & Thomasson, 1992). 

 

Ytterligare en anledning till varför företagen arbetar med intern marknadsföring kan vara för 

att det finns tydliga samband mellan en god internmarknadsföring och ökad lönsamhet. 

Genom att se till så att medarbetarna vet vad som förväntas av dem, vad företaget står för och 

vart de vill komma, så leder det i slutändan till att kvaliteten inom företaget höjs (Bergman & 

Klefsjö, 2007; Sternhufvud, 1998; Grönroos, 1992; Edvardsson & Thomasson 1992). 
 

Grönroos (1992) menar att god intern marknadsföring behövs för att kunna attrahera goda 

medarbetare samt att det är en viktig grundsten för god extern marknadsföring. Detta kan vara 

en av de stora anledningarna till varför AirBnB och Lyft lägger mycket resurser på att bygga 

ett onlinecommunity för sina användare.  

 

Fig.5.4. 
Utbildningssprocessen. 

(egen fig) 
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Företagen i denna studie arbetar tillsynes olika med hur de går tillväga för att säkerställa 

kvaliteten och på vilket sätt deras information sprids. En stor skillnad som framkommit under 

studien är att Lyft skiljer sig markant från de andra då de på ett tydligare sätt fokuserar på 

människan som utför tjänsten i sin interna marknadsföring. Detta kan vara på grund av att 

providern i detta fall är mer delaktig under själva tjänsteutförandet och kvaliteten inom denna 

tjänst till stor del består av själva interaktionen mellan provider och receiver samt att detta sker 

i realtid. Detta medan övriga företags providers arbete oftast sker före och efter kunden använt 

providerns resurs, och påverkar därför inte tjänsten under tiden tjänsten konsumeras. 
 

Detta kan samtidigt förklara varför de andra företagen i denna studie mer har fokus på den 

fysiska resursen som personen kan erbjuda företaget i form av exempelvis en bil eller lokal. 

Dock försöker dessa företag alltid sträva efter att deras providers, som äger de efterfrågade 

resurserna, känner sig som en del av företaget, då det faktiskt är de som ser till så att kundens 

förväntningar införlivas. Detta går i linje med vad Andersson Cederholm, Jacobsson, 

Leppänen, Säwe och Åkerström (2014) skriver då de menar att bedömning av kvaliteten i 

tjänsten alltid utgår ifrån vad som förväntas av kunden och att det är först när företaget 

levererar något som inte förväntas, som god- respektive dålig kvalitet uppfattas. 
 

Hur företagen arbetar med att sprida information skiljer sig dock från företag till företag. Lyft 

och AirBnB använder sig av ett community för att sprida sina budskap. Detta tros vara för att 

skapa ytterligare en känsla av att de är en del av företaget. Det går i linje med vad Kim (2000) 

samt Botsman och Rogers (2011) menar att communityt är tätt relaterat till det sociala steget i 

Maslows behovstrappa. Detta då Kim (2011) menar att ett community ger möjlighet att känna 

en samhörighet till andra människor och på så sätt känna att de bidrar till samhället. 
 

Genom att ha rätt intern marknadsföring inom sitt community så skapar sig företaget 

ytterligare en fördel då de människor som de önskar ha in i communityt snabbt kan identifiera 

sig med företaget. Det då därmed snabbt svara på de frågor som Atkins (2012) menar är 

centrala då en person väljer om de ska bli en del av communityt eller inte. Dessa frågor är: Är 

de som mig? Och kommer de att gilla mig? Genom att vara öppna med värderingar och 

likande kan företaget således försäkra sig om att den nya providern har samma vision och 

tanke som företaget och är villig att leverera efter de krav som företaget bestämt. 

 
 

5.2.2 Standardisera mera 
 
Vad som blir tydligt under dessa intervjuer är hur alla de företag som medverkat i denna studie 

är väl medvetna om att det är providern som är företagets ansikte utåt mot receivern. Deras 
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providers har således ett stort ansvar och är i mångt om mycket ansvariga för företagets 

framgång och fall. Dessa providers är således en av företagens största resurser men samtidigt 

kanske deras största risk. Sternhufvud (1998) menar att människan är den primära 

produktionsfaktorn i nästan alla tjänsteföretag vilket gör att kvalitetsarbetet inom 

tjänsteföretag blir svårt då produktionen av tjänsten vilar på en så osäker resurs som 

människan, där den mänskliga faktorn ibland är oundviklig. Vidare menar författaren att 

människan besitter ett stort antal egenskaper som gör dem till en utmärkt resurs för att utföra 

högkvalitativa tjänster men menar samtidigt att det finns lika många negativa egenskaper som 

påverkar kvaliteten i tjänsten som utförs. 
 

Eftersom tjänsten som sådan vilar på en så pass labil produktionsfaktor som providern, så 

innebär det att tjänsten blir svår att standardisera. Detta kan vara den avgörande orsaken till 

varför företagen inom denna studie lägger så mycket resurser på att standardisera sina 

erbjudanden. Samtliga företag inom denna studie har valt att tydligt standardisera det mesta 

inom deras affärsverksamheter. Alla deras applikationer är tydligt standardiserade så att 

bokning och betalning går till på samma sätt varje gång för att underlätta för både providers 

och receivern. Att företagen i denna studie väljer att standardisera grundar sig i företagets 

förståelse av vad Sternhufvud (1998) menar är vitalt för ett framgångsrikt kvalitetsarbete, 

nämligen tydlighet. All nödvändig information ska finnas tillgänglig för providern och den ska 

också vara lätt att ta till sig. Genom och utveckla och standardisera sina målsättningar och sitt 

kvalitetstänk hoppas företagen i studien uppnå en tydlighet med vad som förväntas av 

providern. Genom att standardisera detta så förvissar sig företaget också om att alla får samma 

förutsättningar för att lyckas. Alla företag använder sig av standardiserade avtal som fungerar 

som en sorts friskrivning för företaget från vissa ansvar, men som även kan fungera som ett 

avtal mellan provider och receiver för att försäkra dem om någonting skulle gå fel i tjänsten. 

Dessa avtal tycks ämna skapa en trygghet för båda parter. 

 

Standardisering av sina tjänster är även viktigt inom communityt då Kim (2000) menar att ett 

community behöver en tydlig och synlig struktur samt att det ska kunna växa i takt med att 

företaget växer. Lyft har tagit standardiseringen ytterligare en nivå och standardiserar även sin 

utbildning. Deras mentorer som internutbildar nya providers får en tydlig manual för vad de 

ska kolla efter och vad personen förväntas utbilda den nya lyftföraren inom. Detta stämmer 

bra överens med vad Levine (2004) menar att framgångsrikt arbete med intern utbildning för 

att säkerställa eller höja kvaliteten bygger på en tydlig struktur med väl standardiserade mallar 

för hur utbildningen skall gå till. De flesta företag i denna studie har även färdiga processer för 

hur företaget ska agerar om något blivit fel. 
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Genom att standardisera sin del av tjänsten ser företaget till att alltid leverera sin del av 

tjänsten med hög kvalitet samtidigt som de tillhandahåller de resurser som providern behöver 

för att utföra ett gott arbete med hög kvalitet. Detta stämmer överens med vad Sternhufvud 

(1998) menar med att rätt resurser är en grundförutsättning för att en medarbetare ska kunna 

göra ett högkvalitativt arbete. 

 
 

5.2.3 Utbildning genom information 
 
Vad som är genomgående för alla företag i denna studie är att de utbildar sina providers på ett 

eller flera sätt. De flesta av dessa utbildningar sker online genom nyhetsutskick eller via 

företagens onlineplattformar, men de använder sig även av personliga kontakter så som 

telefonkontakt för att hjälpa sina providers att på ett bättre sätt utföra sitt arbete inom den 

kvalitetsram som företaget tagit beslut om. Att förse sina anställda med rätt utbildning och på 

så vis ge dem möjligheten att lyckas med sin tjänst menar Sternhufvud (1998) är en 

grundförutsättning för att företagen ska kunna sätta höga kvalitetskrav på sina medarbetare. 
 

WorkaroundTown, Flexidrive och AirBnB lägger stor vikt vid att utbilda sina providers i att 

prissätta sina objekt. De menar att det annars kan vara problematiskt då providers tenderar att 

övervärdera sina objekt. Dessa företag utbildar sina providers genom att ge dem en uppskattad 

och objektiv prissättning som en initial utbildning. Denna prissättning baserar sig på de 

faktorer som är av vikt inom branschen, exempelvis geografisk läge (AirBnB), eller bilens 

årsmodell och märke (Flexidrive). Dessa tas fram genom företagens egna framarbetade 

algoritmer och ger således en mer objektiv prissättning, men skapar också en standard och 

säkerställer att alla objekt prissätts på samma sätt. Samtidigt säkerställer företagen att priserna 

går i linje med vad tjänsten består av. 
 

WorkaroundTown ger även sina providers hjälp med att utforma mer säljande texter för att 

skapa en mer attraktiv och enhetlig marknadsföring som går i linje med vad företaget står för. 

Det görs genom att erbjuda företagen hjälp och inspiration till objektsbeskrivningen av 

professionella copywriters, men för att se till att providern har tagit till sig av denna 

information så granskar WorkaroundTown alla nya objekt och deras texter innan de läggs ut 

på sajten. Att WorkaroundTown tar in professionella copywriters för att hjälpa sina providers 

stämmer bra överens med vad Sternhufvud (1998) menar att för att företaget skall kunna ställa 

höga krav på sina medarbetare och deras arbete måste företaget matcha medarbetarens 

förutsättningar med de krav som företaget sätter på denne. Och om inte företaget erbjuder sina 

medarbetare den utbildning som medarbetaren behöver så kommer de heller aldrig kunna leva 

upp till de krav på kvalitet som kunden har. 
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Bilder skapar meningsfulla profiler 
 
Samtliga företag i denna studie trycker på vikten av att det ska finnas bilder på personen eller 

objektet och hjälper företagen i detta hänseende. Lyft gör detta genom att erbjuda tydliga 

riktlinjer i sin applikation för att få ett enhetligt utseende på sina providers och deras objekt. 

Övriga företag i studien utbildar sina providers i vikten av att ta bra bilder för att öka 

försäljningen och det ger även tips och riktlinjer till providers. Detta är en vital del inom 

communityt då Kim (2000) och Atkins (2012) menar att det är av yttersta vikt för företaget att 

hjälpa sina providers att skapa meningsfulla profiler och på så sätt lära känna sina providers. 

Det är även för att deras providers skall lära känna varandra och deras objekt bättre, vilket ger 

en känsla av hur kvaliteten bör vara. WorkaroundTown är ett företag med hög ambition och en 

tydlig inriktning för hur deras providers och deras objekt skall vara. De är det företag som går 

steget längre inom detta då de skickar ut professionella fotografer för att ta attraktiva bilder åt 

sina providers. Allt för att matcha den känsla av kvalitet och stil som företaget bestämt men 

även för att hjälpa sina providers att nå sin fulla potential. Det kan även ses som en 

förebyggande åtgärd då nya providers snabbt kan få en känsla av vad som förväntas av dem i 

form av text och bild genom att titta på hur nuvarande providers utformar sina. Kim (2000) 

och Aktens (2012) menar att genom att jobba aktivt med sina providers och skapa 

meningsfulla profiler och objektbeskrivningar så skapas förtroende för varandra samtidigt som 

det ger företaget och dess community en historia och kontext som är av stor vikt för att växa. 
 

Lyft och AirBnB är de två företag i denna studie som också använder fysiska träffar för att 

utbilda och koppla samman sina providers. Detta är något som Kim (2000) menar är vitalt för 

ett fungerande community och att dessa events syftar till att främja providerns egen utveckling 

men också att svetsa samman providers för att skapa en tätare kontakt mellan dem och 

företaget. 
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5.2.5 Praktisk utbildning 
 
Lyfts arbete med mentorskap kan liknas vid vad som kallas för specifik träning eller ”on the 

job training”, och syftar till att få providers att utföra sitt arbete på ett bättre och effektivare 

sätt (Jain, 1999 & Regnér 2002). Genom att göra på detta sätt kan förare som Lyft anser vara 

föredömen, kontrollera så att den nya providern åtminstone lever upp till de grundläggande 

kvalitetskrav som företaget har. Lyfts förhoppning med detta är dock att mentorn skall ge den 

nya providern tips på hur han eller hon kan leverera en tjänst med hög kvalitet. Detta 

tillsammans skapar således en form av “best practice”-mentalitet som Lyft hoppas ska 

genomsyra hela organisationen. 
 

Under mentorutbildningen är det dock inte bara föraren som utvärderas. Även providerns 

resurs utvärderas noggrant. Detta är något som är specifikt för Lyft då de inte äger de fysiska 

resurser som företaget behöver för att utföra tjänsten. Denna resurs ägs av providern och det 

blir således ett steg där både resursen och providern utvärderas för att försäkra sig om att de 

båda håller den kvalitet som företaget efterfrågar. Vad som är extra intressant för Lyfts del i 

detta fall är att de två resurserna inte kan separeras utan kommer som ett paket. En god förare 

kan exempelvis inte tas in i verksamheten om inte bilen når upp till kvalitetskraven och tvärt 

om. 
 

On the job training är tätt kopplat samman med en ökad kvalitet inom arbetet (Creth, 1986 via 

Jain, 1999), Frick (1987), Regner (2002) samt Creth (1986) via Jain (1999) menar att företag 

som utbildar sina providers har nöjdare och en mer självsäker personal, vilket leder till att 

företaget behåller sin personal längre, vilket i sin tur minskar kraven på nyanställning. Således 

kan det ses som att Lyft slår två flugor i en smäll när de utbildar sina providers då de får en 

sista kontroll över hur väl providern passar in med företagets visioner för deras förare. 

Samtidigt tar de enligt teorin fram en mer lojal provider som stannar längre inom organisation 

vilket minskar företagets tryck på att rekrytera nya providers. 
 

Att Lyft gör vad som kan liknas vid ett slutprov för att försäkra sig om att deras nya providers 

lever upp till företagets krav för att kunna leverera högkvalitativa tjänster är dock inget unikt 

då Sternhufvud (1998) menar att tjänsteföretagens omvärld börjar bli mer och mer komplex. 

Denna komplexitet som omvärlden har utgjort har gjort att företag i större mån utför 

regelbundna prov för att försäkra sig om att medarbetarna är införstådda i företagets 

målsättning och visioner. Utan denna försäkring om medarbetarnas förståelse för företagets 

målsättning och visioner finns en stor risk att företagets planer anses vara otydliga. Företagets 

kvalitet kan således bli lidande på grund av den otydlighet som företaget visar mot sina 

medarbetare. 
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Att Lyft lyfter fram mentorer ur sitt eget community är något som Atkins (2012) och Kim 

(2000) menar är viktigt då det gör att dessa människor som verkat inom communityt en längre 

tid får nya roller och känner sig som en del av organisationen. Det leder i sin tur till att gamla 

providers blir mer benägna att hjälpa nya providers. Detta leder också till att de äldre 

medlemmarna får ledarroller inom communityt, vilket är vitalt för ett community då Kim 

(2000) menar att ledare fungerar som ett bränsle för communityt och att ett community utan 

ledare sällan blir långlivat. 
 

Att utföra ett prov är dock Lyft inte ensamma om i studien då även WorkaroundTown utför ett 

test genom att de manuellt går igenom varje nytt objekt som kommer in till dem. Detta är 

något som troligtvis inte är hållbart allt eftersom företaget växer men att de gör det tyder på att 

de är väldigt måna om att de objekt som finns hos dem håller den bild av kvalitet som 

företaget har bestämt. Utöver detta så granskar WorkaroundTown även nya lokaler och sätter 

sin egen kvalitetsstämpel på dessa. Detta gör de själva på grund av att de inte anser sig ha en 

tillräckligt stor kundkrets än för att kunderna sinsemellan ska kunna betygssätta de objekt som 

finns efter hur nöjda det varit med sin upplevelse. 

 
 

5.2.6 Incitament 
 
Sternhufvud (1998) menar att för att en medarbetare skall sträva efter att leverera så god 

kvalitet som möjligt så bör där finnas någon form av belöning för densamme. Ett av de 

vanligaste sätten att belöna medarbetare är med monetära incitament. Lyft menar själva att de 

använder det. Vad som är intressant är att de använder det i två olika syften. Det ena är för att 

kontrollera så att tillgång möter efterfrågan i form av höjd ersättning under högintensiva 

perioder som skall motivera förarna att finnas tillgängliga. Det resulterar i att kundens behov 

blir uppfyllt samt att kvaliteten på tillgången inte blir förändrad. Att alltid hålla kvaliteten 

densamma vare sig till gäller tillgången till tjänsten eller utförandet av tjänsten är av yttersta 

vikt då Andersson Cederholm et. al (2014) menar är den stora anledningen till att kunder 

reflekterar över kvaliteten är just när någonting i tjänsten förändras. Det senare incitamentet 

kommer direkt från kunden i form av dricks, vilket skall sporra företagets providers att göra 

det lilla extra för kunden.  
 

WorkaroundTown menar att de inte arbetar med att ge sina providers monetära incitament 

men medger samtidigt att de utbildar sina providers inom prissättning av sina lokaler och att 

dessa kan prissättas olika på olika dagar i veckan beroende på företagets data om när det är 

störst efterfrågan på lokaler. Detta kan på ett tydligt sätt kopplas till att företaget ger 
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incitament till sina providers att hyra ut under specifika dagar då efterfrågan är hög och på 

detta sätt få mer valuta för sin resurs än vad de skulle få i vanliga fall. 
 

Även om de övriga företagen inte anser att de gör något för att ge sina providers incitament till 

att leverera hög kvalitet så uppmanar företagen ändå sina providers tämligen frekvent att hålla 

hög kvalitet, då detta leder till fler återkommande kunder, vilket leder till ökad inkomst för 

providern. Flexidrive går exempelvis så långt att de visar upp hur mycket vissa medlemmar 

tjänade under en viss period i hopp om att få nya provider eller för att motivera sina befintliga 

providers att öka sitt engagemang inom tjänsten. 
 

Sternhufvud (1998) menar att även om monetära incitament är vanligast så behöver det inte 

betyda att det är det som fungerar bäst. Vidare menar författaren att ge personer titlar som 

exempelvis ”årets hjälte” eller andra symboliska medel kan ha lika god, om inte bättre, 

inverkan på en medarbetares prestation. Detta är något som Lyft har tagit fasta på då de 

regelbundet ger ”Golden fistbump award” till en provider som har gjort något utöver det 

vanliga. Denna utmärkelse presenteras i deras nyhetsutskick och har som syfte att sporra andra 

providers till att ge det lilla extra. 
 

Lyft har ett lojalitetsprogram som ger fördelar till de providers som arbetar mest i form av 

rabatter och erbjudanden som företaget skapar tillsammans med lokala samarbetspartners. 

Dessa rabatter och erbjudande är baserade på den tid och de körningar som providern gör varje 

månad och det går i linje av vad Sternhufvud (1998) menar är viktigt för att ett 

belöningssystem skall fungera. Då det är viktigt att ett belöningssystem uppfattas som rättvist 

och legitimt. Samtidigt måste företaget se till så att alla medarbetare känner att de har en 

möjlighet att nå målen. Det är dessutom viktigt att se till att systemet är väl utarbetat så att 

medarbetare inte kan bli bestraffade för saker som det inte själva kan påverka. 

 

5.3 Återkoppling 
 

5.3.1 Utvärdering av tjänst, uppföljning och 
åtgärder 
 
Företagen eller studieobjekten som ingår i denna studie 

arbetar på olika sätt med utvärdering av sina tjänster och 

Edvardsson (1996) samt Lindmark och Önnevik (2011) 

menar att företag i allmänhet och tjänsteföretag i 

synnerhet måste utvärdera sina tjänster och analysera hur 

Fig.5.5. 
Återkopplingssprocessen. 

(egen fig) 
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väl medarbetarna utför företagets tjänster. Medarbetarnas kunskap, engagemang och sätt att 

informera och kommunicera avgör hur väl kunden upplever tjänsten. Många av de 

kvalitetsproblem som uppstår i tjänsteföretag går ofta att härleda till just medarbetarna. Av den 

anledningen måste företaget vara lyhörda och identifiera händelser som kan leda eller har lett 

till kvalitetsbrister. Utan den funktionen kan inte företaget och dess medarbetare lära sig av 

sina misstag och utveckla tjänsteprocessen för att i förlängningen höja kundens upplevda 

kvalitet. Sternhufvud (1998) menar att det är viktigt att medarbetarna får ta del av både 

företagets och kundernas åsikter på den utförda tjänsten i form av återkoppling.  
 

Denna jämförelse av kvalitet ingår i vad Grönroos (2008, s.117) beskriver som "gap-

modellen" som är framtagen av Parasuraman, Zeithaml och Berry (1988). Modellen kan 

användas som ett verktyg för att analysera hur kvalitetsproblem kan uppstå samt för att förstå 

hur tjänstekvaliteten i ett företag kan förbättras. 
 

I modellen illustreras på ett pedagogiskt sätt hur det kan uppstå gap eller skillnader mellan 

ledningens uppfattning av kvalitet och den tjänstekvalitet som faktiskt levereras till kunden 

(GAP 3). Med tanke på att samtliga företag i denna studie på ledningsnivå har definierat sina 

tjänsteerbjudanden och vilken nivå av kvalitet och service de ska erbjuda, så har företagen 

möjligheten att jämföra det med hur deras providers de facto utför tjänsten. Detta för att utläsa 

om eventuella kvalitetsbrister förekommer. GAP 3 är dessutom särskilt intressant ur ett human 

resources-perspektiv eftersom företaget på olika sätt kan påverka medarbetarna att leverera 

tjänsten utefter de kvalitetsspecifikationer företaget valt. Grönroos (2008) och Sternhufvud 

(1998) beskriver att kvaliteten i slutänden bestäms av kunden (GAP 5). Detta gap är intressant 

för studien eftersom gapet visar att det kan förekomma skillnader mellan hur kunden upplever 

den tjänstekvalitet som providern faktiskt levererar och förväntningarna på tjänsten som 

receivern hade innan tjänsten utfördes.  
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Fig. 5.6. Modell för tjänstekvalitet: Gapmodellen (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, (1985), 

Refererad genom: Grönroos (2008). Sid.117). 

	  
5.3.2 Mätning av medarbetarens utförda tjänst 
 
Samtliga företag uttrycker att användandet av betygssystem kopplat till tjänsteutförandet är en 

kritisk del kvalitetsarbetet och Lindmark och Önnevik (2011) menar att medarbetarnas 

prestationer måste mätas och utvärderas på rätt sätt så att informationen om medarbetarna är 

adekvat och sanningsenlig. Edvardsson (1996) menar att det dessutom är viktigt att företaget 

får ta del av kundens krav, synpunkter och åsikter så att företaget kan vidareförmedla både 

positiv och negativ kritik i form av konstruktiv feedback till medarbetarna. I förlängningen är 

den informationen viktig för att företaget ska kunna revidera och anpassa sin 

tjänstekvalitetsspecifikation efter kunderna. 

 

Sternhufvud (1998) menar att för att kunna mäta tjänstekvaliteten som medarbetarna utför 

krävs det tillförlitliga mätinstrument och det är viktigt att medarbetarna i organisationen 

uppfattar mätinstrumenten som tillförlitliga för att systemet ska uppfattas som legitimt och 

rättvist. Det system som tre av fyra företag i denna studie använder är ofta en integrerad del av 

företagets plattform och kallas för internet reputation systems (IRS). Slee (2013) menar att 

IRS är ett system som används av användare för att betygssätta varandras prestationer vid 

exempelvis utförda tjänster eller vid försäljning av produkter. IRS erbjuder användare att 

betygssätta varandra i form av siffror på en skala, vilket går i linje med vad Lindmark och 

Önnevik (2011) beskriver som kvalitetsmåttet nöjd kund-index (NKI). NKI är ett kvalitetsmått 

på medarbetarnas prestationer baserat på vad kunderna efterfrågade och hur väl företagets 
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tjänst löste kundens problem. Både enkäter och intervjuer kan användas för att mäta NKI. 

Gustavsson, Kulvén och Larsson (1997) menar att det finns många olika kvalitetsmått, att 

olika mått lämpar sig olika bra för olika branscher. Vidare beskriver de kvalitetsmåttet 

"tillfredsställelse" som eventuellt kan likställas med NKI då de båda mäter hur kunden 

upplevde tjänsten. 

	  

IRS erbjuder ofta även möjligheten att lämna en kommentar till betyget (Slee, 2013). Samtliga 

företag i studien som använder IRS har den kvalitativa funktionen och det går i linje med vad 

Önnevik (2011) beskriver om att prestationer kan mätas och utvärderas både kvalitativt och 

kvantitativt. IRS kan således ses som en kombination av ett kvantitativt och ett kvalitativt 

mätsystem som mäter kunders tillfredsställelse (NKI) i gap 5 enligt gap-modellen som 

Grönroos (2008) beskriver. Betygen är öppna för alla användare att se medan vissa av 

företagen i studien väljer att dölja kommentarerna från användarna. För Flexidrives användare 

är kommentarerna synliga för alla medan Lyft har valt att hålla dem hemliga för deras 

providers tills det finns anledning för företaget att återkoppla med den provider som gjort 

utmärkande bra eller dåligt ifrån sig. 

 

WorkaroundTown använder sig i dagsläget inte av IRS eftersom de påstår att de inte uppnått 

den kritiska massa av användare som krävs för att det ska fungera men Önnevik (2011) menar 

att prestationer även kan mätas kvalitativt och det gör WorkaroundTown då de besöker vissa 

providers för att testa dem och själva göra en bedömning av dess tjänstekvalitet. Deras sätt att 

arbeta påminner om vad Lindmark och Önnevik (2011) skriver om kvalitetsmåttet nöjd 

medarbetarindex (NMI) som till skillnad från NKI kan ses som ett internt nyckeltal där ledaren 

utvärderar sin personals prestationer i relation till arbetsbeskrivningen eller 

tjänstekvalitetsspecifikationerna. Detta görs ofta via utvecklingssamtal eller personalenkäter.	  	  
 

Om providern når upp till företagets krav och lyckas leverera det företaget står för så stämplar 

de providern som "verified by us". Således mäter WorkaroundTown gap 3 enligt gap-

modellen som Grönroos (2008) beskriver mellan företagets tjänstekvalitetsspecifikationer och 

den tjänstekvalitet som användarna faktiskt levererar. Stämpeln fungerar i sin tur som en 

kvalitetsstämpel för att inge förtroende hos företagets receivers. Då WorkaroundTown inte 

använder IRS så får de inte heller in kundkommentarerna per automatik efter utförd tjänst men 

för att få in vad deras receivers tycker så ringer företaget upp samtliga receivers efter att de 

använt tjänsten och frågar hur upplevelsen var. Detta kan således också ses som en kvalitativ 

metod men denna gång mäts istället vad Grönroos (2008) beskriver som gap 5 i gap-modellen. 

Det vill säga, de söker finna skillnader mellan receiverns förväntningar på tjänsten och hur 

receivern senare upplevde tjänsten. 
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Internet Reputation System 

Företagen i denna studie menar att ju högre betyg en provider får, desto troligare är det att dennes 

tjänster senare kommer att användas av andra människor och Slee (2013) bekräftar det då 

författaren beskriver att IRS ämnar lösa det förtroendeproblem som SE-företag ofta har. 

Användarna i SE-företag har oftast inte någon relation till varandra sedan tidigare och providers 

saknar det förtroende som ett företag ofta kan inge bara genom att vara ett registrerat företag. Ett 

IRS med synliga betyg ökar den upplevda känslan av förtroende. Det fungerar ungefär som "word 

of mouth" fast på internet. Betyg och kommentarer skapar i den bästa av världar ett gott rykte om 

providern som i sin tur skapar en sekundär tillit hos receivers att göra affärer eller använda dennes 

tjänst. Tanken med IRS är att opportunister som utnyttjar systemet ska sållas ut av sig självt 

eftersom de tids nog sannolikt kommer att få dåliga betyg och kommentarer och således färre 

möjligheter att utnyttja systemet längs vägen. På så vis kan IRS och de rykten som skapas om 

företagets providers ses som ett alternativ till regelverk. Vidare menar Slee (2013) att en affär 

endast sker om det finns en signalmekanism från IRS eller liknande som kan bekräfta och påvisa 

en användares förtroendenivå. 
 

5.3.3 Feedback 
 
Via betygen men framförallt via kommentarerna ger IRS ger också upphov till viktiga 

informationsunderlag om vilka providers som utför tjänsten bra och vilka som behöver bli 

bättre. Denna information kan företagen använda för att återkoppla på genom att ge feedback. 

IRS skulle således även kunna ses som ett feedbacksystem. Gunnarsson (2014) menar att många 

organisationer idag jobbar med värdeord som beskriver företagets önskan om hur medarbetarna 

bör bete sig mot varandra och kunder. När företagets kärnvärden och värdeord är bestämda går det 

att ge feedback eller återkoppling på önskat beteende och oönskat beteende till medarbetarna. Men 

feedback är svårt och kan lätt ges och tas på fel sätt och kan få förödande konsekvenser i en 

organisation om det helt bortses från. Det är enkelt att förstå att någon som återkommande gör fel 

på ett företag och aldrig får veta det, aldrig heller kommer kunna göra något åt det. Och det är just 

det feedback är till för, att hjälpa medarbetare framåt i sin utveckling så att de känner sig sedda, så 

att gruppen stärks och så att organisationen blir effektivare och presterar bättre. Sternhufvud 

(1998) menar att återkopplingen med fördel sker i små frekventa doser. Då kan medarbetarens 

beteende korrigeras stegvis åt rätt håll istället för att medarbetaren får ett fåtal tunga 

återkopplingstillfällen. En sådan situation kan bli överväldigande och svårmottagligt för 

medarbetaren. Feedback kan ges av två anledningar. För att visa uppskattning för något som gjorts 

bra eller för att korrigera något som måste bli bättre (Gunnarsson, 2012). 

 

Företagen som ingår i denna studie tycks fokusera mer på den korrigerande feedbacken då något 

negativt har hänt. Både Lyft och Flexidrive får via sitt IRS automatiska notiser när en användare 
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får negativa betyg. De går då manuellt in och tittar på användares tidigare betyg och eventuella 

kommentarer. Flexidrive hör sedan av sig till sina providers med feedback om de kommentarer 

som är negativa. Detta gör de via mail eller telefonsamtal och inleder diskussionen med att fråga 

vad som gick fel för att sedan diskutera hur de kan bli bättre. Lyft återkopplar till sina providers 

med både negativ och positiv feedback via mail och telefonsamtal. Vid negativ feedback 

uppmanar och utbildar de providern i att leverera tjänsten på ett bättre sätt. Vid positiv feedback 

ämnar de uppmuntra sina providers med bekräftelse. Oftast vidarebefordras de positiva 

kommentarerna som kommer in till föraren via mail. Detta går i linje med vad Lindmark och 

Önnevik (2011) skriver om att en utvärdering av medarbetares prestationer leder till en belöning 

som ämnar öka medarbetarnas motivation. En utvärdering av detta slag bör även leda till att 

medarbetaren utvecklas på den individuella planet så att dennes framtida prestationer blir än 

bättre, så att företaget utvecklas än mer. Med det sagt kan en medarbetarutvärdering resultera i att 

utbildningsbehov tydliggörs. Det är sedan upp till företaget och ledningen att utbilda personalen 

efter utvärderingens resultat. Samlingsbegreppet för detta företagsbeteende i form av utveckling av 

sin personal är human resource development (HRD). 
 

Eftersom WorkaroundTown inte använder sig av något IRS i dagsläget så finns det heller inte 

något automatiserat underlag att återkoppla på. Däremot kan de återkoppla på den feedback de 

får in när de ringer upp sina receivers för att fråga om deras upplevelse av tjänsten. Eventuell 

negativ feedback som då uppkommer återkopplas till providern via telefon eller mail. 
 

För att ett feedbacksystem ska fungera menar Gunnarsson (2014) att det måste finnas tillit inom 

företaget. En tillit om att medarbetarna och ledare vill varandras bästa. Finns det inte tillit så kan 

ett feedbacksystem istället få negativa konsekvenser. Det är därför viktigt att ledare försöker skapa 

en företagskultur där öppenhet och tillit för varandra finns. Att företagen i denna studie använder 

sig av IRS och communitys som bidrar till att öka tilliten och förtroendet bland användare skulle 

således kunna skapa den företagskultur som behövs för att feedbacksystemet ska fungera. 
 

5.3.4 Belöningar och bestraffningar - för utfört och framtida arbete  
 
Lindmark och Önnevik (2011) menar att när medarbetarnas prestationer har mätts och 

utvärderats så har företaget tillräckligt med information för att ta beslut om hur prestationerna 

ska belönas, bestraffas eller utvecklas. Lindmark och Önnevik (2011) menar att det finns olika 

typer av belöningar som är mer eller mindre konkreta och Bratton och Gold (2003) beskriver 

att en belöning kan vara monetära, icke monetära och psykosociala. De psykosociala 

belöningarna kan delas upp i psykologiska och sociologiska belöningar där de psykologiska 

belöningarna är kopplade till medarbetarens självförtroende och självinsikt och skapas när 

individen känner att det den gör är bra. Självinsikten är kopplat till att individen förstår sig 

själv och accepterar den han eller hon är med sina positiva och negativa sidor och hur 
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individen reagerar vid förändringar. En organisations belöningssystem kan med fördel bygga 

medarbetarnas självförtroende och självinsikt genom konstruktiv feedback och beröm från 

chefer. 

 

Den positiva feedback och bekräftelse som Lyft ger sina providers som gjort något positivt 

kan ses som en belöning för väl utfört arbete. Gustavsson, Kulvén och Larsson (1997) menar 

att belöningar är en gammal tradition inom tillverkande företag men att det även kommit att 

bli populärt inom tjänsteföretag. Sternhufvud (1998) menar att det är viktigt att företaget 

belönar bra prestationer konsekvent, tydligt och generöst, vilket Lyft tycks göra. Åtminstone 

konsekvent då de alltid skickar positiva kommentarer till sina förare via email. 

WorkaroundTown, AirBnB och Lyft har dessutom standardiserade reaktiva processer som de 

använder sig av när någonting har gått fel. Exempelvis när kunder blivit missnöjda eller avtal 

har brutits. Vanliga problem behandlas således konsekvent och tydligt på samma sätt varje 

gång. Samtidigt som det är minst lika viktigt att företaget agerar konsekvent och tydligt vid 

dåliga prestationer och det tycks företagen i denna studie göra då samtliga har en policy där de 

förbehåller sig rätten att stänga av enskilda providers som utan närmare förklaring. Detta görs 

främst på användare som misskött sig. 

 

Sternhufvud (1998) menar att om företaget är konsekvent och tydligt med belöningar och 

bestraffningar så ökar chanserna för att tjänstekvaliteten upprätthålls över tid. Lindmark och 

Önnevik (2011) menar att detta görs för att medarbetarnas höga motivation ska bibehållas. 

Syftet med ett belöningssystem är att medarbetarna ska bli motiverade, positivt inställda till 

arbetet och stanna kvar inom organisationen. Det är viktigt att behålla bra medarbetare. 

Nyckelordet i belöningssystem är mervärde. Mervärde för medarbetarna. För ledaren är det 

viktigt att förstå att olika medarbetare värderar olika saker olika. Kanske värderar Lyfts förare 

något annat än att få lite positiva kommentarer då och då, kanske nöjer de sig med det. Vissa 

medarbetare värderar pengar högst medan andra värderar tid med familjen högst. Vad som är 

viktigt för de olika medarbetarna framkommer ofta via lönesamtal. "…belöningarna kan också 

vara utformade på många olika sätt, alltifrån individuell lönesättning till gruppbonus, 

ackordlönesystem och provision mm" (Lindmark & Önnevik, 2011, s.72). Grönroos (2008, 

s.119) menar att "i alla organisationer där styr- och belöningssystemen utformas separat och 

oberoende av planeringen av kvalitetsspecifikationerna - och de organisationerna är allt för 

många - finns det en inbyggd risk för att det uppstår ett gap i tjänsteleveransen". 
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6. Vad är typiskt för Sharing Economy-företagen? 
 

I detta kapitel beskrivs de fyra större insikterna som denna studie har givit upphov till. Dessa 

fyra insikter beskriver vad som har visat sig vara typiskt för studieobjekten och ämnar öka 

förståelsen för hur studieobjekten jobbar med kvalitetssäkring förutsatt sin situation. 

 

6.1 HR i fokus  
 
Den beskrivna processen för hur de undersökta SE-företagen arbetar med kvalitetssäkring har 

visat sig vara mycket lik vad Lindmark och Önnevik (2011) beskriver som HR-cykeln. Denna 

beskriver de viktigaste delarna i ett företags arbete med de mänskliga resurserna; rekrytering, 

arbetsprocessen, utvärdering och uppföljning, belöningssystem samt utveckling och 

utbildning. 

 
Fig. 6.1 HR-cykeln, (Fombrum, Tichy & Devanna (1985) refererad genom Lindmark & 

Önnevik (2011) sid.69) 

 

Lindmark och Önnevik (2011) menar att arbetet med Human Resource Management (HRM) 

är viktigt för att nå en stadigvarande och konkurrenskraftig framgång. Att det gäller för 

traditionella företag med anställda medarbetare är inte svårt att förstå, men SE-företag borde i 

teorin inte vara beroende av HRM då de i grund och botten endast har som huvudsyfte att 

agera förmedlare.  Vidare beskriver Lindmark och Önnevik (2011) vikten av ett strukturerat 

Human Resource Development (HRD), och belyser att företag utöver rekrytering och 

utvärdering av anställda även måste arbeta med utveckling. HRD-arbetet kan enligt författarna 

få effekter som att; den anställde känner sig viktig, ger incitament att skaffa nya färdigheter 

och kunskaper samt skapar engagemang. Detta i sin tur ger upphov till kvalitet och 

kundservice, ökar förståelsen för organisationens verksamhet och mål samt tillfredsställer 

behov hos den anställde att utvecklas och bli bättre. SE-företagens arbete med rekrytering, 

utbildning, återkoppling och community building syftar att frambringa samma effekter. 
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Affärsmodellerna för företagen i denna studie grundar sig dock i att företaget endast fungerar 

som en förmedlare mellan människor som av olika anledningar vill dela på resurser. Företagen 

tillhandahåller ett system som möjliggör och förenklar delningsprocessen och i teorin borde 

detta, samt att underhålla systemet, vara företagens enda uppgifter. Oväntat nog är HR i allra 

högsta grad i fokus när det kommer till kvalitetssäkring, trots avsaknaden av anställda. 
 

6.2 Företagskulturen sitter i molnet istället för väggarna 
 
Studien har visat att företagskultur spelar en viktig roll även för dessa företag, och påverkar 

kvalitetssäkringsarbetet. En företagskultur innebär att individerna i organisationen har 

utvecklat grundläggande antaganden om hur saker och ting ska vara, gemensamma 

värdehandlingar och värdemönster samt gemensamma artefakter (Lindmark & Önnevik, 

2011).  Vidare menar Kronstam (2002) att arbetet med företagskulturen återspeglas i hela 

verksamheten och att de värdegrunder företaget väljer att stå på är avgörande för alla 

intressenter, inte minst kunden. Författaren menar att det i slutändan handlar om att minst 

uppfylla kundens förväntningar och helst överträffa dem. Författaren menar att kvalitetsvärden 

så som bl.a. affärsmässighet, leveranssäkerhet, serviceanda och kundorientering måste vara 

integrerade i företagskulturen. 

 

Dessa värden vill de undersökta SE-företagen förmedla och de menar att det är något som de 

står för. Men hur skapar man en företagskultur när de man vill påverka inte är traditionellt 

anställda, och än mindre, det finns ingen arbetsplats att gå till? Kronstam (2002) belyser även 

ledarens roll i arbetet att implementera värdegrunder, och i dessa SE-företag finns sällan en 

personifierad ledare eller chef. AirBnB och Lyft har ändå lyckats uppnå liknande effekter som 

en traditionell företagskultur, den lever dock i molnet snarare än i väggarna. Företagskulturen i 

molnet möjliggörs genom de digitala plattformar som de är verksamma på och genom det 

community som växer fram. AirBnB och Lyft uttrycker att de på ett strategiskt och 

målmedvetet sätt försöker bygga ett community för användarna. Genom communityt kan deras 

providers skapa gemensamma värderingar om vad som är bra servicekvalitet, få ständigt 

uppdaterad information som hjälper dem hålla hög kvalitet samt utbyta frågor och tips som 

utvecklar dem. Detta leder också till ett socialt grupptryck att prestera bra för att passa in och 

en känsla av samhörighet kan också leda till en ökad lojalitet till såväl företaget som 

”medproviders”. 

 

Frågan är i vilken grad en molnbaserad företagskultur kan mäta sig med en traditionell 

företagskultur som skapas i det fysiska samspelet mellan medarbetare. Speciellt då Lyft och 

AirBnB har providers globalt och olika subkulturer växer fram i de olika delarna. Lindmark 
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och Önnevik (2011) menar att en god företagskultur är direkt kopplat till medarbetarnas vilja 

och förmåga att leverera god extern service till kunderna. En stark företagskultur definierar de 

vidare som att medarbetarna har; god kunskap om organisationens mål, förståelse för sin egen 

roll och samtidigt ser helheten, får sina prestationer regelbundet utvärderade, får regelbunden 

feedback, har en öppen kommunikation samt har en acceptans för nya idéer och uppslag. Än 

så länge kan man inte se att SE-företagens providers saknar någon av dessa egenskaper, och en 

företagskultur i molnet kan således inte fastslås fungera sämre än en traditionell sådan. 
 

6.3 Kan SE-företagen förlita sig på IRS för att säkerställa kvalitet? 
 
AirBnB, Lyft och Flexidrive använder sig av betygssystem (IRS), och WorkaroundTown 

uttrycker att de vill implementera ett sådant när de uppnår en tillräcklig kritisk massa.  Som 

beskrivits tidigare menar samtliga företag att användandet av betygssystem kopplat till 

tjänsteutförandet är en kritisk del av kvalitetsarbetet. Slee (2013) menar dock att IRS inte är ett 

perfekt system. Kommentarerna som användarna kan lämna riskerar att bli privata och 

informella, vilket har sina för- och nackdelar. Nackdelen är att en provider med hög 

förtroendeinvit ändå kan få sitt rykte förstört på grund av rasism, könsdiskriminering och 

liknande. IRS och rykten i sig fungerar bara om det är fritt från hämnd och det finns 

samförstånd mellan användarna. Om användare börjar ge varandra dåliga betyg som 

hämndaktioner för att de själva fick ett lågt betyg tidigare, eller om användarna sätter i system 

och samförstånd att alltid ge varandra högsta betyg, så fallerar hela idén med IRS eftersom 

vissa användare kommer att få oförtjänt bra rykten och andra oförtjänt dåliga rykten. 

 

Förutom att det kan försvåra för de undersökta SE-företagens uppbyggnad av tillit mellan 

användarna, så försvårar det även arbetet med att använda IRS som ett verktyg i 

kvalitetssäkringsarbetet.  I kvalitetssäkringssyfte används betygssystemet dels som ett 

incitament att utföra tjänster med hög kvalitet då det leder till bra betyg och ökad efterfrågan, 

men också som en slags kontroll av utförd tjänstekvalitet som företagen kan återkoppla på. 

Det finns då en risk att det underlag företagen får in inte stämmer överens med den verkliga 

kvaliteten på tjänsteutförandet. Problematiken ligger i att företagen i denna studie kan komma 

att förlita sig för mycket på informationen som systemet genererar. 

 

Även om SE-företagen är medvetna om problematiken så är det ändå svårt för dem att avgöra 

vilken information de kan lita på och återkoppla på. Samtidigt skapar IRS, fungerande eller ej, 

en känsla av tillit hos alla användare och genererar således affärer. Den upplevda tilliten ökar 

bland användarna men i praktiken devalveras värdet av tilliten. Om största delen av alla 

providers har högsta betyg som en följd av den problematik Slee (2013) beskriver så kommer 
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dessa användares tjänster fortsätta att användas. Dock med en sammantagen lägre kvalitet än 

om endast de som faktiskt utfört tjänsten med hög kvalitet fått högt betyg. 

 

Att använda IRS där alla betyg och kommentarer är anonyma skulle tänkas vara lösningen på 

en del av de problem som Slee (2013) beskriver om att användare är rädda för att få låga betyg 

tillbaka som följd av en hämndaktion för att de själva givit någon ett dåligt betyg. Samtidigt är 

just anonymitet inget som förespråkas inom Sharing Economy (Gansky, 2010). Öppenhet och 

transparens i såväl communityt som IRS ökar förtroendet och tilliten mellan användarna, leder 

till en ökad användning av tjänsten och i förlängningen en bättre lönsamhet för företagen. Men 

det är kortsiktigt, för om tjänsterna utförs med dålig kvalitet kommer inte företaget att vara 

hållbart i längden. Det är dock svårt att hitta ett alternativ för SE-företagen, även om systemet 

inte är perfekt så är det ändå ett verktyg som är bättre än inget. Det blir dock en balans för SE-

företagen mellan att inte låta användarna vara anonyma och bygga tillit till tjänsten, och att 

låta dem vara anonyma och förmodligen få mer tillförlitliga omdömen.  

 
 
 

6.4 Olika verktyg är viktiga i olika faser 
 
Studien har undersökt fyra företag som befinner sig i olika stadier i sin utveckling, både när 

det kommer till den tid de varit aktiva och antalet användare de har. WorkaroundTown har 

varit aktiva i mindre än ett år och har fortfarande en liten skara användare. Flexidrive har varit 

aktiva i drygt två år och uppger att de först nu börjar uppnå en ordentlig användarbas. Både 

WorkaroundTown och Flexidrive finns endast på svenska marknaden. Lyft startades för tre år 

sedan, har idag en stor användarbas och finns nu i städer runtom i hela USA. AirBnB har 

funnits längst, sedan 2008, och har tusentals användare runt om i hela världen. Studien har 

visat att företagens arbete med kvalitetssäkring är genomgående, men att olika verktyg tycks 

vara viktiga beroende på vilken fas de befinner sig i. 

 

Vid uppstarten av ett SE-företag ligger fokus först och främst på att skapa och implementera 

ett system och digitala plattformar för användning av tjänsten. Dessa är standardiserade när det 

kommer till bokning, betalning och liknande. Ett standardiserat system är grundbulten i SE-

företagen, och ligger till grund för möjligheten för dessa företag att nå så många användare 

som möjligt och så småningom kunna skalas upp.  Vad gäller rekrytering tycks företagen 

lägga mycket resurser på att attrahera och rekrytera rätt slags providers. När det kommer till 

marknadsföring verkar det under uppstarten vara viktigt för SE-företagen att själva 

marknadsföra sitt värdeerbjudande och vad deras varumärke står för, just för att attrahera en 

bas av providers. 
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WorkaroundTown använder mycket egna resurser och mindre standardiserade processer för 

rekrytering av providers. De uttrycker vidare att de försöker skapa en så högkvalitativ bas av 

providers som möjligt nu i början som de vill ska representera deras varumärke och 

värdeerbjudande. De lägger egna resurser så som fotografer och copywriters på att hjälpa sina 

providers att utforma objektannonser som håller hög kvalitet. Det verkar som att företagens 

första providers är viktiga för utvecklingen av framtida providers. Genom att bygga en bas av 

seriösa providers som utför tjänster med god kvalitet byggs någonstans grunden för hur 

kommande providers stöps in i organisationen.  

 

Under uppstartsfasen finns sällan tillräckligt många användare för att lyckas implementera ett 

betygssystem (IRS), detta då ett sådant system kräver en kritisk massa av användare för att få 

något utslag. Det betyder dock inte att utvärdering och återkoppling är oviktigt, tvärtom är det 

av stor vikt för att bygga den kvalitetsstandard man vill ha från början. Det kan resultera i att 

företag i en uppstartsfas ofta får lägga mycket egna resurser på att utvärdera tjänster och 

återkoppla till användare. WorkaroundTown som i dagsläget inte har något IRS ringer istället 

till den som använt en tjänst samt återkopplar själva till providern. Sammanfattningsvis tycks 

det krävas mycket egna resurser från företaget till en början, då färre aktiviteter och processer 

kan bli standardiserade och självgående. 

 

När SE-företaget varit aktivt längre, fått fler användare, börjat bygga upp sitt varumärke och 

kommit in i etablerings- eller utvecklingsfasen skiftar fokus på aktiviteterna. Förhoppningsvis 

har företagen lyckats få en kritisk massa av användare som håller en hög tjänstekvalitet. 

Processer så som rekrytering, utbildning och utvärdering kan här då börja standardiseras. I takt 

med att antal användare ökar så måste dessa aktiviteter standardiseras för att företaget inte ska 

behöva tillhandahålla lika mycket egna resurser. Företaget har varit igång tillräckligt länge för 

att ha skapat en förståelse för vad som fungerar och vad som inte fungerar, samt har en 

tillräckligt stabil bas att stå på för att standardiseringen ska fungera. När rekryteringsprocessen 

är standardiserad är det fortfarande viktigt att företagets varumärke representerar vilka slags 

providers de söker. Eftersom att i princip alla människor kan gå med som providers, så är det 

av stor vikt att företaget arbetar med att attrahera just de slags providers de vill ha. Även om 

kvantitet är viktigt för att växa så måste de ändå förmedla att de vill ha providers som kan bete 

sig på ett visst sätt och hålla kvalitetsmåttet. 

 

Det blir i detta stadie allt viktigare att implementera ett betygssystem där användare kan 

betygssätta varandra. För det första finns det inte längre någon möjlighet för företaget att själv 
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använda egna resurser till detta i takt med att antalet tjänstetransaktioner ökar. Den tillit som 

byggs i och med användningen av ett IRS tycks också bli kritisk för fortsatt tillväxt. För att 

hålla en viss kvalitetsstandard krävs ett system där varje tjänstetransaktion betygssätts. I takt 

med att antalet användare ökar så ökar även risken för opportunister och andra användare som 

inte håller kvalitetsmåttet. Ett IRS kräver inga resurser från företaget när det kommer till 

utvärdering, dock krävs det för den återkoppling till providern som företagen gör grundat på 

informationen som framkommit. 

 

När antalet användare blir större och varumärket blir allt tydligare börjar ofta ett community 

att ta form. I och med att providers är sammankopplade online så börjar sakta men säkert ett 

utbyte providers emellan utvecklas i dessa forum. I denna fas kan även företaget börja 

administrera och utveckla dessa communityn till att bli allt mer i fokus. Interaktionen på 

communityt sker då mellan såväl providers och företaget, och företaget kan utnyttja dessa 

communitys till att sprida de värdegrunder, den information och således de kvalitetsstandarder 

de vill att användarna ska ta del av. 

 

När SE-företagen når mer av en mognadsfas tycks allt fler syften uppfyllas genom det 

community som byggs kring företaget. Både Lyft och AirBnB har ett stort fokus på 

community, och menar att det är avgörande för verksamheten som helhet och inte minst ur 

kvalitetssäkringssynpunkt. Communityt blir företagets varumärke, och genom detta förmedlas 

företagets värdegrund och faktiska innehåll. Communityt syftar till att attrahera rätt slags 

providers till företaget, med hjälp av den artificiella företagskultur som bildas. Det bidrar till 

att en viss slags människa dras till företaget, samt att de som blir medlemmar kommer rätt in i 

en företagskultur med värderingar och normer för vad som gäller. Resurser som företaget 

tidigare lagt på rekrytering i form av uppsökande och kontroller och dylikt kan nu istället 

läggas på att utveckla communityt. Även utbildning och informationsspridning till providers 

förenklas genom communityt. När antalet providers växer finns det också möjlighet att i större 

utsträckning lägga ansvaret på utbildning hos providers själva. I Lyfts fall så uppmärksammas 

med tiden förare som är lojala och som håller en hög tjänstekvalitet, dessa får då agera som 

mentorer till nya providers. 

 

Samtidigt som allt fler processer, aktiviteter och själva användandet av systemet blir allt mer 

standardiserat ju längre framskridet SE-företaget är, så tycks communityt åt andra hållet bidra 

till en mer personlig miljö med gemensamma värderingar och antaganden som skapar 

sammanhållning. Ur kvalitetssäkringssynpunkt leder standardiseringen till att risken för fel 

minimeras, samtidigt kan sammanhållningen i communityt leda till att providers håller hög 
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kvalitet för att passa in. Detta förutsätter dock att providers i community bygger på de 

värderingar och krav som SE-företaget själva står för. Det kan därmed anses vara av stor vikt 

för dessa företag att ha ett stort fokus från första början på att bygga en kvalitativ bas av 

providers, och således ett community, innan företaget skalar upp. 

 

Målet för dessa SE-företag tycks i slutändan vara att lyckas bygga upp ett system och ett 

community som så småningom kan snurra av sig självt, även när antalet användare skalas upp. 

Där företaget erhåller en plattform och vissa stödprocesser, men där providers rekryteras in, 

utbildas och formas i ett användarcommunity där kvalitet och standarder redan ska finnas 

djupt rotade. Ett resultat av denna studie illustreras i en modell i nästkommande avsnitt (6.5). 
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6.5 En modell för kvalitetssäkring i Sharing Economy-företag 
 

 
 
 

 
 

Fig 6.2 Kvalitetssäkringsarbete i Sharing Economy-företag (Egen fig) 
 
 
 
 

• SE-företaget ligger i botten och rör sig uppåt i takt med att företaget växer, varit aktivt längre 

samt får fler användare 

• Högra stapeln illustrerar företagets utvecklingsfas och antalet användare 

• Vänstra stapeln illustrerar hur huvudprocessen blir allt mer självgående samt hur det sker ett 

resursskifte från företagets sida 

• Systemet/applikationen finns från uppstartsfasen 

• Communityt är i princip obefintligt i uppstartsfas och växer sedan i takt med att SE-företaget 

utvecklas och växer 

• Standardiseringen är relativt låg i uppstartsfasen och i takt med att SE-företaget utvecklas och 

växer kan allt fler processer och aktiviteter standardiseras 

• Ett IRS kan implementeras först när man uppnått en tillräckligt stor kritisk massa av användare 

• På höger sida illustreras hur denna modell har applicerats på studiens studieobjekt 
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7. Slutsats 
 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats och modellen som bildligt illustrerar slutsatsen. 

 
 
Studien har visat att de undersökta Sharing Economy-företagen aktivt arbetar med 

kvalitetssäkring av sina tjänster genom såväl rekrytering, utbildning och återkoppling till sina 

providers. Trots det faktum att dessa företag i grund och botten endast ämnar fungera som en 

förmedlare mellan användare som vill dela resurser, så visar detta att de har ett stort fokus på 

vad som kan liknas vid Human Resource Management. 

 

Vidare använder företagen olika verktyg i sitt arbete som på olika sätt leder till 

kvalitetssäkring. Standardiserade system för bokning, betalning och likande minimerar risken 

för att fel uppstår. Betygssystem fungerar som ett incitament såväl som ett kontrollmedel för 

kvalitetssäkring. Byggandet av ett community bidrar till att en artificiell företagskultur skapas 

där gemensamma värderingar och kvalitetsantaganden etableras hos företagens providers. Nya 

providers rekryteras in, utbildas och formas således i ett användarcommunity där kvalitet och 

standarder redan ska finnas djupt rotade. 

 

Slutligen har studien visat att olika verktyg är viktiga och tar olika stor plats i 

kvalitetssäkringsarbetet beroende på i vilken fas SE-företaget befinner sig i. Till en början 

lägger företagen stort fokus på rekrytering och marknadsföring för att skapa sig ett varumärke 

som förmedlar deras värdeerbjudande, detta för att attrahera rätt slags användare. I takt med att 

antalet providers växer till en kritisk massa så öppnas möjligheten upp för att implementera ett 

betygssystem. Rekryteringsprocessen och till viss del utbildning kan då också bli mer 

standardiserade och självgående, och sakta men säkert börjar ett användarcommunity ta form. 

När företagen når en mognadsfas och har en stor användarbas kan de flesta aktiviteter och 

processer standardiseras och mycket att kvalitetssäkringsarbetet ryms inom ramen för det stora 

och inflytelserika community som växt fram. I takt med att tjänstetransaktionerna 

privatpersonerna emellan blir allt mer självgående skiftas fokus för företaget egna resurser 

från huvudprocessen till stödprocesser så som reaktiva processer, marknadsföring och 

community-byggande.   
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8. Reflektion 
 

I detta kapitel reflekterar studiens författare över metodvalet som ligger till grund för studien 

samt urvalet av studieobjekt som gjordes. Vidare reflekteras över frågetecken som ger uppslag 

till vidare studier. 

 
Metodvalet 

Valet av metodik är något som forskarna till denna studie har reflekterat mycket över. 

Grundad teori visade sig vara svårare att arbeta efter än vad som först befarades. Teorin i 

området slog tidigt fast att grundad teori inte är ett enkelt arbetssätt och att det tar mycket tid. 

Detta är något som forskarna nu i efterhand kan instämma helt med. Under arbetets gång har 

frustration och oro över förståelsen för metoden varit ständigt förekommande och det har 

stundom känts som att känslan av kontroll och förståelse för processen sviktat. Denna känsla 

av kontroll och förståelse är något som stärkts stegvis under arbetsprocessen. 
 

Det är tydligt att det är viktigt att låta arbetet med grundad teori ta tid, att kategorier och 

egenskaper inte bör skyndas fram eller skrivas i sten, utan att de måste få uppstå naturligt och 

vara flexibla tills kodningen är klar.  
 

Vidare har detta arbetssätt givit upphov till fler diskussioner än vad forskarna är vana vid. 

Detta ses inte som något negativt då forskarna till denna studie uppskattar diskussioner som 

utmanar och aktiverar den analytiska förmåga som de värderar högt, och som kan ses som den 

vitala delen inom den grundade teorin för att studien ska resultera i ett signifikant resultat. 
 

Nya insikter under studien 

Under studiens gång har forskarna kommit till insikt att ett av studieobjekten sticker ut och till 

viss del skiljer sig från övriga studieobjekt. Studieobjektet som urskiljer sig från de övriga i 

studien är Lyft. Lyft har, i jämförelse med övriga företag i studien, providers som i högre grad 

interagerar med receivern. Deras providers är, tillsammans med receivern, delaktiga genom 

större delen av tjänsteprocessen. Det är troligtvis också därför som Lyft är mer handfasta och 

mer strukturerat formar och styr sina providers. Lyft kan i mindre utsträckning skilja sina 

providers från providerns resurs. De är beroende av paketet som består av både mänskliga- 

och fysiska resurser och att dessa håller en hög kvalitet så att tjänsten i förlängningen håller en 

hög kvalitet. Eftersom övriga företag inte är beroende av providers som interagerar i samma 

utsträckning som Lyft så tycks de, av förklarlig anledning, ha ett större fokus på de fysiska 

resurser som deras providers äger. Av den anledningen tycks de istället vara mer delaktiga i 

förberedelserna av tjänsten och i slutet av tjänsteprocessen och mindre i tjänsteutförandet. 
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Företagens olika behov av fysiska- och mänskliga resurser innebär också att de lägger sina 

egna resurser på olika områden. Lyft tycks exempelvis utbilda sina providers i högre 

utsträckning än vad övriga företag gör. Av den anledningen har forskarna reflekterat över 

Lyfts bidrag till studien. 
 

Samtidigt finns många likheter mellan företagen och sammantaget anser forskarna att Lyft 

ändå bidrar med relevant information till studien och har av den anledningen valt att behålla 

Lyft som studieobjekt. 
 

Vidare studier inom området 

Under studiens gång har forskarna kommit fram till ett par intressanta frågor som inte ryms 

inom ramen för denna studie. Dessa frågor rör områden som rekrytering samt företagskultur. 
 

Med anledning av reflektionen kring urvalet av studieobjekt till denna studie och vad som 

diskuterades ovan om huruvida Lyft bidragit till denna studie eller inte, kan det vara av 

intresse att göra en jämförande studie av rekryteringsprocessen i olika typer av SE-företag. Det 

vill säga en jämförande studie mellan SE-företag vars providers har en hög nivå av interaktion 

med receivern och SE-företag vars providers har en låg nivå av interaktion med receivern.  
 

Den andra stora frågan som denna studie genererat baseras på insikten om att SE-företagen 

som studerats tycks ha skapat en artificiell företagskultur som finns online i molnet. Av den 

anledningen skulle det kunna vara intressant att studera hur väl denna företagskultur står sig 

gentemot den traditionella företagskulturen i traditionella tjänsteföretag där kulturen beskrivs 

“sitta i väggarna”. Extra intressant blir denna studie då flera delar av den traditionella 

företagskulturen torde bli svåra att replikera online. Exempelvis att medarbetarna i ett 

traditionellt tjänsteföretag ofta visuellt kan observera hur andra medarbetare arbetar och beter 

sig i form av kroppsspråk och interaktionskutym. 
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Bilagor 
 
I detta avsnitt presenteras bilagan intervjuunderlag som visar vilka frågor som ställdes till 

studieobjekten i de olika stegen. Vidare presenteras även bilagan slutkodning som beskriver 

resultatet av kodningen med tillhörande kategorier och egenskaper. 

 

Bilaga 1. Intervjuunderlag 

Bilaga 2. Slutkodning  
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Bilaga 1. Intervjuunderlag 
 
INTERVJUUNDERLAG STEG 1 
WorkaroundTown, Lyft 
 

• Öppen diskussion kring fenomenet och problematiken; kvalitetssäkring av tänster inom 
Sharing Economy-företag. 

 
 
 
INTERVJUUNDERLAG STEG 2 
Lyft, Flexidrive 
 
Den traditionella företagsekonomiska teorin beskriver att medarbetarna i tjänsteföretag som 
har kontakten med kunder är jätteviktiga, eftersom de blir företagets ansikte utåt. En anställd 
som har kontakt med kunder blir därför ofta utbildad av företaget i sin tjänst och blir så 
småningom expert inom sitt område. Det intressanta som vi noterat med många SE-företag är 
att det inte är en anställd som utför tjänsterna utan privatpersoner, och därmed kan det bli 
svårare att säkerställa kvalitén. Vidare är SE-företagen beroende av att privatpersonerna 
utför tjänster mellan varandra, då det är så de kapitaliserar på det. Av den anledningen borde 
det ligga i SE-företagens intresse att privatpersonerna utför ett bra arbete och högkvalitativa 
tjänster så att ett gott rykte skapas så att privatpersonerna fortsätter att dela tjänster på detta 
vis. 
 

• Hur ser ni på den beskrivna problematiken ovan? 
 

• På vilka olika sätt arbetar ni med att säkra kvalitén på era tjänster? 
 

• Hur arbetar ni med rekrytering och urval av medlemmar i förhållande till 
kvalitetssäkring? (De medlemmar som utför tjänsten, providers) 

 
• Hur arbetar ni med att förmedla företagets visioner till era providers? I hur stor 

utsträckning utbildar ni era providers? 
 

• Arbetar ni med standardisering av tjänster och processer, hur leder det till att kvalitén 
säkras? 

 
• Hur resonerar ni kring marknadsföring och kvalitetssäkring? 

 
• Hur tänker ni kring community building och kvalitetssäkring? 

 
• Vad anser ni är de mest kritiska åtgärderna för arbetet med att säkra kvalitén i era 

tjänster? 
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INTERVJUUNDERLAG STEG 3 
Workaround, Flexidrive 
 

 
Kompletterande Flexidrive 
 

• Hur tänker ni kring community-building, är det något ni arbetar med? 
• Använder ni på något sätt monetära incitament mot providern för att höja kvalitén? 

 
 
Kompletterande WorkaroundTown 
 

• Hur tänker ni kring community-building, är det något ni arbetar med? 
• Använder ni på något sätt monetära incitament mot providern för att höja kvalitén? 
• Kvalitetssäkring av tjänsteutförande genom information/ internutbildning? 

 
 
INTERVJUUNDERLAG STEG 4 
AirBnB 
 
Den traditionella företagsekonomiska teorin beskriver att medarbetarna i tjänsteföretag som 
har kontakten med kunder är jätteviktiga, eftersom de blir företagets ansikte utåt. En anställd 
som har kontakt med kunder blir därför ofta utbildad av företaget i sin tjänst och blir så 
småningom expert inom sitt område. Det intressanta som vi noterat med många SE-företag är 
att det inte är en anställd som utför tjänsterna utan privatpersoner, och därmed kan det bli 
svårare att säkerställa kvalitén. Vidare är SE-företagen beroende av att privatpersonerna 
utför tjänster mellan varandra, då det är så de kapitaliserar på det. Av den anledningen borde 
det ligga i SE-företagens intresse att privatpersonerna utför ett bra arbete och högkvalitativa 
tjänster så att ett gott rykte skapas så att privatpersonerna fortsätter att dela tjänster på detta 
vis. 
 

• Hur ser ni på den beskrivna problematiken ovan? 
 

• På vilka olika sätt arbetar ni med att säkra kvalitén på era tjänster? 
 

• Hur arbetar ni med rekrytering och urval av medlemmar i förhållande till 
kvalitetssäkring? (De medlemmar som utför tjänsten, providers) 

 
• Hur arbetar ni med att förmedla företagets visioner till era providers? I hur stor 

utsträckning utbildar ni era providers? 
 

• Arbetar ni med standardisering av tjänster och processer, hur leder det till att kvalitén 
säkras? 

 
• Hur resonerar ni kring marknadsföring och kvalitetssäkring? 

 
• Hur tänker ni kring community building och kvalitetssäkring? 

 
• Vad anser ni är de mest kritiska åtgärderna för arbetet med att säkra kvalitén i era 

tjänster? 
Bilaga 2. SLUTKODNING, KATEGORIER OCH EGENSKAPER. 

• Kategori Egenskaper 
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Kvalitetssäkring genom 

rekrytering 

- Granskning av providers, urval av providers, 

marknadsföring mot providers, rekommendationer på nya 

providers av existerande, urval av resurs, 

inträdesbarriärer 

Kvalitetssäkring av 

tjänsteutförande genom 

information/ internutbildning 

- Best practice, mentorskap, löpande information, 

visioner och mål, utbildning och uppmaningar, skapa 

relation (provider/receiver) 

Kvalitetssäkring av 

marknadsföring genom 

information/ internutbildning 

- prissättning, utformning av erbjudande, 

Kvalitetssäkring genom 

standardisering 

- av processen och användandet (systemet), avtal 

Kvalitetssäkring av tillgänglighet 

genom incitament 

- tillgänglighet av tjänst vid hög efterfrågan, bättre 

betalt, prime-time, rekommendationer, lojalitetsbonusar 

Kvalitetssäkring av 

tjänsteutförandet genom 

incitament 

- dricks i systemet, utmärkelser,  

Kvalitetssäkring genom 

betygssystem 

- rating, kommentarer, öppet för användare att se 

Kvalitetssäkring genom 

återkoppling 

- positiv och negativ återkoppling, automatiserat och 

manuellt, 

Kvalitetssäkring genom kontroll 

av lägstanivå 

- Kan stänga av användare, policys 

Kvalitetssäkring genom 

community building 

- grupptryck, inspiration, företagskultur 


