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Kan man lita på en främling? – En studie om tillitsskapande inom delningsekonomin 
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Syfte och forskningsfråga: Syftet med denna studie är att kartlägga hur företag arbetar 

med att skapa tillit på sina p2p-plattformar. Studiens syfte är uppdelat i tre olika 

undersyften som avser att generera underlag till att besvara forskningsfrågan: 

 Hur arbetar svenska företag med att skapa tillit på sina digitala p2p-plattformar 

inom delningsekonomin? 

Metod: Då studien har en utgångspunkt ur den sociala verkligheten så har en kvalitativ 

metod tillämpats. Studien inleddes med ett explorativt tillvägagångssätt där en 

pilotintervju genomfördes för att finna ett oexploaterat forskningsområde inom 

delningsekonomin. Studien utformades efter en abduktiv ansats då ett växelspel mellan 

induktion och deduktion uppstod. Insamlingen av empirisk data har präglats av en 

triangulering, där intervjuobjekt har utgjorts av företag, företagsrådgivare samt 

konsumenter. Primärdata har hämtats med hjälp av semi-strukturerade intervjuer och en 

fokusgrupp. 

 

Slutsatser: I studien framkom det att tillitsskapande på p2p-plattformar sker i en 

tredelad process som utgörs av verksamhetsstyrning, utformning av p2p-plattformen  

och aktivering av användare. Resultat ur studien visar att utformningen av digitala p2p- 

plattformar skiljer sig beroende på den bransch företag verkar i. Fyra tendenser och 

mönster lyfts fram; finansiella mål är inte primärt fokus, plattformarnas transparens, 

kvalitetssäkring och aktivering av befintliga användare som väsentliga faktorer att 

tillämpa för att skapa tillit på p2p-plattformar. Tydliga resultat visar att tillit innehar en 

nyckelroll när det kommer till att attrahera nya användare. Tillitsskapandet bidrar till att 

fler användare vågar ansluta sig till p2p-plattformarna inom delningsekonomin. 

 

Nyckelord: Delningsekonomi, tillit, verksamhetsstyrning & p2p-plattformar. 
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Abstract 

Purpose and Research question: The purpose of this study is to map how Swedish 

companies are working to build trust on their p2p platforms within the Sharing 

Economy. With this purpose in mind we formulated our research question as follows: 

 How do Swedish companies work in order to build trust on their p2p-platform 

within the Sharing Economy? 

 

 
Methodology: Due to the fact that the study has a starting point in a social context, a 

qualitative method was applied. The study was initiated with an explorative approach 

where a pilot interview was conducted in order to find an unexploited field of research 

within the Sharing Economy. The study is based on an abductive character where 

interplay in between induction and deduction occurred. The collection of empirical data 

has been characterized by a triangulation, where interviews were conducted with 

companies, business advisors and consumers. Primary data was collected by using semi 

structured interviews and a focus group. 

 

Conclusion: In our study it was revealed that building trust on p2p platforms occurs in  

a process where management control, platform design and activating users were three 

fundamental keys. Results show that the p2p platforms design is distinguished 

depending on what industry the company operates in. Four trends are highlighted; 

financial goals are not a primary focus, transparency is key on the platform, quality 

assurance and activating existing users. These trends are all crucial in order to build  

trust on a p2p platform. Clear evidence shows that trust is the key in order to attract new 

users to the platform. Trust on a p2p platform contributes to more users dare to join the 

p2p platforms within the Sharing Economy. 

 

Keywords: Sharing Economy, trust, management control & p2p platforms. 
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“Uber, the world’s largest taxi company, owns no 
vehicles. Facebook, the world’s most popular media 

owner, creates no content. Alibaba, the most valuable 

retailer, has no inventory. And Airbnb, the world’s 

largest accommodation provider, owns no real estate. 
Something interesting is happening” (Goodwin, 2015) 
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1 Inledning 
 

I första kapitlet introduceras studiens ämne, där läsaren leds in i bakgrunden till forskningsområdet. 

Inledningen ämnar skapa förståelse för de nyckelbegrepp som tillämpas i studien. Vidare följer en 

problemdiskussion som presenterar den bakomliggande problematiken till studiens 

problemformulering och syfte. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Föreställ er möjligheten att få tillgång till nödvändiga verktyg när de behövs eller 

använda bilen när du önskar - utan att behöva oroa sig över de risker och kostnader 

som permanent ägandeskap medför. Ovannämnda scenarion är idag verklighet för  

det växande kundsegmentet inom delningsekonomin (Lawson, 2010; Budczynski, 

2011; Abel, 2013). 

 
 

”Delningsekonomin innebär att dela resurser som vi inte utnyttjar till fullo, allt vi 

har i ett överflöd som vi skulle kunna sätta i bättre bruk tillsammans med andra” 

(Dahlén, 2015). 

 
 

Delningsekonomi, engelska Sharing Economy, eller kollaborativ ekonomi är ett 

samlingsnamn vilket avser att minska överkonsumtionen av resurser genom 

effektivare kapacitetsutnyttjande (Felländer, Ingram & Teigland, 2015). Bradley 

(2015) argumenterar för att det gemensamma fokuset numera ligger på att ha tillgång 

till en vara snarare än enskilt ägande, vilket innefattar att hyra, byta, ge och få, allt 

utom att köpa nytt enskilt ägande. Botsman (2014) definierar delningsekonomin som 

”a system that activates the untapped value of all kind of assets through models and 

marketplaces   that   enable   greater   efficiency   and   access”.   Delningsekonomin 

involverar  peer-to-peer  (p2p)1-utbyte  av  överflödiga  resurser  både  materiella och 

immateriella, på en global och lokal skala. Ett utbyte av resurser som utgörs av 

privatpersoner. 

 

 

 
1 

Konsument till konsument, kund till kund eller privatperson till privatperson. Ett icke-hierarkiskt nät 

där företag endast utgör en mellanhand mellan konsumenter som utbyter varor och tjänster 

sinsemellan. 
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Denna övervakade utbytesprocess har reducerat transaktionskostnaderna genom att 

ersätta mellanhänder med digitala plattformar (Standage, 2013). De digitaliserade 

onlineplattformarna binder ihop providers2 och receivers3 och skapar den tillgång  

till resurser som efterfrågas bland kunderna inom delningsekonomin. Den nya 

informations- och kommunikationstekniken är en viktig komponent som utgör 

grunden till den digitala plattform 4 där resurser, i form av varor och tjänster, delas. 

 

Digitala p2p-plattformar utgör ett digitalt servicelandskap som ersätter de 

traditionella marknadsplatserna där varor och tjänster utbyts. I takt med att nya 

digitaliserade marknadsplatser växer fram så uppstår ett behov bland aktörerna att 

forma nya normer och förhållningsregler. Då de traditionella marknadsplatserna 

frångås, överges även de normer och den säkerhet som aktörerna byggt upp. Meng, 

Li, Deng (2016) vittnar att varje p2p-plattform bör applicera en tillitsmodell för att 

öka säkerheten. En tillitsmodell som möjliggör att användare får tillgång till andra 

användares omdömen. Likaså styrker Ren, Li och Sakurai (2011) teorin om att skapa 

tillit genom tillitsmodeller är en nyckelfaktor för att skapa säkerhet på de digitala 

marknadsplatserna. När tilliten på de traditionella marknadsplatserna frångås så  

måste den återskapas och genereras på nytt. Nya förhållningssätt och normer behöver 

instiftas som grundar sig på tillit (Meng, Ding & Gong, 2012). 

 
 

Exempel på verksamheter inom delningsekonomin är verktygspooler och bilpooler 

där providers och receivers får tillgång till att låna ut och låna verktyg och bilar via 

digitala plattformar. En förflyttning av fokus sker i jämförelse med den traditionella 

ekonomin, ägandeskap av resurser får en mindre betydelse och tillgång av resurser är 

av primär betydelse (Felländer, Ingram & Teigland, 2015; Bradley, 2015). 

Delningsekonomin har vuxit fram och fått starkt fäste i liberala samhällen, i 

synnerhet på den amerikanska marknaden. Lindevall (2015) beskriver 

delningsekonomi som en ”libertariansk våt dröm” där 30 % av den amerikanska 

arbetskraften är frilansare. 

 

 

2 
En person som delar med sig av en vara eller tjänst. Exempelvis uthyrning av sin lägenhet. 

3 
Konsumenten av varan eller tjänsten som erbjuds på den digitala plattformen. 

4 
Digitaliserade onlineplattformar. Multimedia plattform där användare möts, exempelvis webbsidor 

och applikationer i form av Facebook, Linkedin och AirBnB (Howard, 2015). 
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Enligt Felländer, Ingram och Teigland (2015) bidrar delningsekonomi till ett  

samhälle och en ekonomi som är uppbyggd av mikroentreprenörer. Fenomenet att 

dela tillgångar är dock inget nytt. Dela med sig har länge setts som ett socialt 

beteende och tecken på solidaritet (Benkler, 2006). Ur ett företagsperspektiv  

återfinns biluthyrningsfirmor och bibliotek som två exempel som visar att samhället 

och den traditionella ekonomin har haft inslag av en liknande princip under en längre 

tid. 

 
 

Framväxten av outsourcing5, där företag exempelvis delar kundtjänstleverantör eller 

IT-support, exemplifierar att företag redan delar tjänster sinsemellan. Genom att dela 

tjänster och tillgångar utnyttjas resurser mer effektivt och den rådande 

överkonsumtionen minskas. Trender i samhället idag visar att fler privata 

konsumenter lånar objekt  när behovet  uppstår.   Likaså utnyttjar  de möjligheten  att 

tjäna pengar på oanvända tillgångar genom plattformar så som Blocket6.  Fenomenet 

bland privatkonsumenter är således inget nytt, delägarskap i form av privatleasing  

har börjat etablera sig. Det tillåter konsumenter att tillfälligt äga ett fordon utan de 

kostnader och risker ett permanent ägandeskap medför (Lawson, 2010). 

 

Det som aktualiserar fenomenet är den nya omvärlden. Tekniken har möjliggjort att 

delningsekonomin nått en global skala och format de digitala plattformar som 

möjliggjort en bredare åtkomst bland providers och receivers. Förutom den nya 

tekniken, lyfts även den ökade miljömedvetenheten fram som en faktor bakom 

fenomenets framväxt i början av 2000-talet. Konsumenters ökade miljömedvetenhet 

har format en hållbar konsumtion genom en kollaborativ konsumtion. Konsumenter 

inom delningsekonomin efterfrågar samma tjänst som traditionella 

biluthyrningsfirmor erbjuder genom alla konsumtionskategorier, nämligen att få 

tillgångar vid behov (Levenson, 2007). Böckmann (2013) menar att konsumenter vill 

äga mindre, men samtidigt uppleva mer. Trots en expansiv framväxt så har dagens 

samhälle och konsumtionsvanor fortfarande utrymme för utveckling och ytterligare 

effektivisering av resursutnyttjande. 

 

5 
Ett företag låter ett externt företag sköta en eller flera processer. Det medför att företaget kan 

fokusera på sin kärnverksamhet. (Entrepreneuer, 2016). 

6 
Svensk köp-och säljplattform. 
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”Utnyttjandegraden av bilen ligger någonstans mellan tre till sex procent, 

resterande tid står bilarna mest oanvända” (Lindevall, 2015). 

 

Fenomenets framväxt påverkar inte bara konsumenters vanor utan även företagens 

vanor i form av ledning och styrning, då lagar inte anpassats skapar det ett klimat 

som försvårar för företagen genom ovisshet. Fenomenet delningsekonomi har skakat 

om många branscher och utvecklat nya segment inom redan etablerade branscher. 

AirBnB7 och Uber8 är två företag som förändrat branscherna de verkar inom genom 

att erbjuda unik konkurrens. Det uppdrag9 Karin Bradley, forskare vid Kungliga 

Tekniska Högskolan, blivit tilldelad av regeringen vittnar om att fenomenet 

delningsekonomi och dess påverkan på företag på den svenska markanden idag är ett 

oexploaterat område (Kungliga Tekniska Högskolan, 2016). Hur påverkas 

verksamhetstyringen när kunden inte längre enbart är konsument utan även 

producent? Hur arbetar företagen för att attrahera nya användare? 

 

1.2 Problemdiskussion 

Delningsekonomin växte fram i början av 2000-talet och dess relativt unga ålder har 

placerat fenomenet i kategorin oexploaterade forskningsområden (Kungliga Tekniska 

Högskolan, 2016). Felländer, Ingram och Teigland (2015) definierar 

delningsekonomin, samtidigt som Buczynski (2013) och Gansky (2012) beskriver 

delningsekonomins uppkomst och dess fördelar för både miljö, ekonomi och 

människor. Många forskare jobbar fortfarande med att skapa en allmängiltig 

definition av fenomenet, vilket gör att beskrivningar och definitioner genomsyrar 

många teorier. 

7 
It-företag från San Francisco. En onlinemarknadsplats för uthyrning och bokning av privata 

boenden. Verksam i över 190 länder (AirBnB, 2016). Företaget har ett marknadsvärde på 114 

miljarder kronor (Ekonomi- och finansnyheterna, 2015). 

8 
It-företag från San Francisco. Erbjuder en internetbaserad tjänst för beställning av taxiresor och  

samåkningsresor. Idag (läs 2016) är företaget verksam på den svenska marknaden i Stockholm, 

Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Marknadsvärdet för Uber är uppmätt till 410 miljarder kronor 

(Ekonomi- och finansnyheterna, 2015). 

9 
Kartlägga den nya delningsekonomin  och granska olika användares roller och rättsliga ställning. 

Uppdraget ska redovisas den 31 mars 2017 (Regeringen, 2016). 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/karin-bradley-utreder-delningsekonomin/


- 6 - 

 

 

 

Tidigare forskning kring området beskriver mestadels vad delningsekonomin är och 

vilka aktörer som är inblandade samt de fördelar konsumenter som aktör upplever 

inom delningsekonomin. Dock saknas tidigare forskning ur företagens  perspektiv 

och roll som aktör. 

 

Parallellt med forskning kring fenomenets definition debatteras huruvida företagens 

affärsverksamheter inom delningsekonomin är lagliga eller inte (Wentrup & Ström, 

2016). Lindevall (2015) förtydligar att lagar är en reaktion på samhället och att 

lagstiftningen således är släpande. Enligt Orsi (2012) har fenomenets expansiva 

framväxt gjort att lagstiftningen inte hunnit anpassa sig. Det gör att många företag 

inom delningsekonomin idag verkar i en gråzon, där diffusa gränser avgör vad som  

är lagligt och inte. De lagar som idag omger företag bygger enligt Orsi (2012) på 

traditionella värderingar om hur företag gör affärer samt skapar relationer mellan 

arbetsgivare och anställd. 

 

Då det är privatpersoner som delar varor eller tjänster sinsemellan och utgör både 

rollen som producent och konsument, blir de traditionella relationerna utdaterade 

inom delningsekonomin. Företagens roll inom sektorn blir således lik en traditionell 

mäklares roll på bostadmarknaden. Företagen inom delningsekonomin bygger 

digitaliserade onlineplattformar som binder ihop privata säljare med privata köpare, 

producenter och konsumenter som utgörs av privatpersoner. De lagar som är 

utformade i dagens samhälle, exempelvis konsumentskyddslagen, är konstruerande 

för att skydda konsumenter gentemot producenter som utgörs av företag. Då 

maktbalansen inom delningsekonomin mellan producent och konsument är 

horisontell och producenterna idag inte utgörs av företag blir lagarnas giltighet 

utraderade. Den traditionella maktbalansen mellan företag, anställda och kunder har 

förskjutits och nya roller och innebörder har skapats. Företagens kunder är både 

providers och receivers, konsumenter och producenter där företagen önskar attrahera 

båda parter till sin plattfrom. Företagens automatiseringar gör att den enda fysiska 

kontakt konsumenter (receiver) får med företagen är via providers. Providers utgör 

således ur ett traditionellt perspektiv företagens ansikte utåt, trots att de inte är 

anställda av företagen (Buczynski, 2013). 
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Figur 1 illustrerar hur maktbalansen har förskjutits, den gröna cirkeln visar 

maktbalansen och resursfördelningen inom den traditionella ekonomin. 

Inom den traditionella ekonomin ägs både de mänskliga resurserna (MR) och de 

fysiska resurserna (FR) av företagen. Maktbalansen är vertikal som placerar  

kunderna i en underlägsen position gentemot företagen, vilket uppkomsten av 

konsumentskyddslagen även styrker. Den rosa cirkeln visar maktbalansen och 

resursfördelningen inom delningsekonomin. Inom delningsekonomin har en tredje 

aktör, provider, uppkomit genom att de mänskliga resurserna (MR) brutit sig loss och 

inte längre ägs av företagen. Dessutom har ägandeskapet över de fysiska resurserna 

(FR) förflyttats från företagen till providers. Maktbalansen är horisontell vilket 

förflyttar konsumenten, receiver, och producenten, provider, till en parallell position 

där makten är jämt fördelad. Företagens roll blir således som medlare där de bygger 

upp och underhåller en p2p-plattform, som utgör den digitala marknadsplats som 

binder ihop producenter och konsumenter. En jämförelse av resursfördelningen och 

maktbalansen mellan de båda ekonomierna, se figur 1, illustrerar att fördelningen har 

förskjutits och vridits 90 grader. 

Figur 1: Resursfördelning & maktbalans. Traditionell vs. Delningsekonomi. 

 

 
Att dela är inget nytt, men världen som omger fenomenet har ändrats. 

Digitaliseringen, sättet människor idag gör affärer på och den ökade 

miljömedvetenheten har aktualiserat fenomenet och lett till en expansiv framväxt. 

Maktbalansen ser idag annorlunda ut, där tillgång inte ägandeskap av resurser är av 

primär vikt (Levenson, 2007). 
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Problem uppstår när ett gammalt fenomen möter en ny värld. Tidigare forskning har 

kartlagt och definierat fenomenet men brister i forskningen existerar fortfarande, i 

synnerhet ur företagens perspektiv. Företagens tillvaro i den juridiska gråzonen 

skapar frågetecken, som tidigare forskning inte klarat av att räta ut. Svårigheter att 

attrahera användare i form av producenter och konsumenter till en sektor där de inte 

längre skyddas av de lagar och regelverk som samhället har etablerat. Trots 

fenomenets expansiva framväxt och att den nya maktbalansen har placerat 

konsumenter och producenter på en jämlik nivå, kvarstår en osäkerhet bland nya 

användare att ansluta sig till företagens p2p-plattformar. Bristen på lagar som  

skyddar konsumenterna skapar en osäkerhet för vem som bär ansvaret och vad som 

skyddar kunder när produkten eller tjänsten inte uppfyller de förväntade kraven 

(Uliana, 2016). I takt med fenomenets framväxt har exempel på när processen gått fel 

uppkommit. År 2011 fick en provider, en värd, på AirBnB sitt hem förstört, sina 

värdesaker och identitet stulna av en receiver, gäst (Arrington, 2011). I efterarbetet 

förtydligades tillitens betydelse för verksamheter inom delningsekonomin. Enligt 

Chesky (2011) bygger AirBnB på tillit, transparens och autenticitet där användarnas 

säkerhet och tillit är av högsta prioritet. När lagar inte finns på plats för att erbjuda en 

trygghet, måste tilliten från användare genereras av företagen genom andra verktyg 

som skapar en säkerhet och trygghet för både konsumenter och producenter. För att 

attrahera nya användare till sektorn måste företagen överkomma den tröskel som 

utgörs av den osäkerhet potentiella nya användare upplever gentemot fenomenet. 

 

“Verified identity helps peel back the first layer of trust between strangers, which is 

crucial for the success of the sharing economy.” (Ufford, 2015). 

 

Skapandet av tillit ämnar företagen att trigga igång en effekt som leder till att nya 

användare vågar testa nya och i vissa fall okända konsumtionsvanor (Chang, Cheung 

& Tang, 2013). Således definieras tillit inom delningsekonomin som den triggern av 

företagets önskvärda effekter där nya användare attraheras (Meng, Li & Deng, 2016). 

Vidare förklarar Meng, Ding och Gong (2012) att tillit blir faktorn som aktiverar nya 

användare att våga testa det okända, följaktligen minskar tillit det hinder som utgörs 

av osäkerhet. Bristen på tidigare forskning skapar frågetecken kring företagens arbete 

med att skapa förutsättningar för tillit att växa. 
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1.3 Problemformulering 

Hur arbetar svenska företag med att skapa tillit på sina digitala p2p-plattformar inom 

delningsekonomin? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga hur företag arbetar med att skapa tillit på sina p2p- 

plattformar. Studiens syfte är uppdelat i tre olika undersyften som avser att generera 

underlag till att besvara problemformuleringen. 

 

De tre undersyftena följer nedan: 

 
 

 Analysera hur svenska företags verksamhetsstyrning skapar tillit bland 

användarna på digitala p2p-plattformar. 

 Öka förståelsen för tillitens roll i att attrahera nya användare till digitala p2p- 

plattformar inom delningsekonomin. 

 Inspirera och bidra med kunskap om hur företag kan arbeta för att skapa tillit 

på en digital p2p-plattform. 
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2 Metod 
 

I nedanstående kapitel presenteras val av studiens metod och tillvägagångssätt under forskningsprocessen med 

tillhörande motiveringar. Kapitlet inleder med en disposition av metoden som använts i studien. Vidare följer 

forskningens ansats, metod, strategi samt studiens empiriinsamling. Avslutningsvis kommer vi att presentera 

studiens kvalité i form av validitet och reliabilitet samt studiens metodkritik. 

 

 

2.1 Disposition 
 

Figur 2: Metodkapitlets disposition 

 

Då det råder en avsaknad av teorier och grundläggande litteratur så har studiens 

präglats utifrån en abduktiv ansats. Forskarnas empiriska insamling har underlättat 

processen i att finna relevanta teorier som är lämpade för tillitsskapande inom 

delningsekonomin på den svenska marknaden. Då studien har en utgångspunkt i den 

sociala verkligheten så var ett kvalitativt tillvägagångssätt mest applicerbart för att 

finna aktuell information kring hur företag kan skapa tillit på sina p2p-plattformar på 

den svenska marknaden. Initialt valde vi att kontakta forskare inom 

delningsekonomin för att fördjupa oss inom området samt hitta ett aktuellt 

problemområde, ett så kallat explorativt tillvägagångssätt. Tidigt i studien utfördes  

en pilotintervju för att testa relevansen av vår intervjuguide, samt kontrollera 

användningen av språk och begrepp. Efter pilotintervjun tog vi kontakt med studiens 

respondenter, där semi-strukturerade intervjuer var det primära underlaget men 

kompletterades av en fokusgrupp som utgjordes konsumenter inom 

delningsekonomin. 

 

I syfte att öka studiens validitet och reliabilitet så används en triangulering där vi 

studerade problemområdet utifrån tre olika perspektiv, ett internet  

företagsperspektiv, en företagsrådgivares perspektiv samt den aktiva konsumentens 

perspektiv. 

Ansats 

Abduktion 

Metod 

Kvalitativ 

Tillväga- 
gångsätt 

Explorativt 

Datainsamling 

Intervjuer 

Fokusgrupp 

Sekundärdata 



- 11 - 

 

 

 

2.2 Val av ansats 

Enligt Merriam (2009) finns det tre huvudsakliga forskningsansatser, induktiv-, 

deduktiv- och abduktiv ansats. Morgan (2014) beskriver att kvalitativ forskning 

vanligtvis är induktiv, subjektiv och kontextuell, samtidigt som kvantitativ forskning 

vanligtvis är deduktiv, objektiv och generell. En induktiv ansats utgår ifrån empirisk 

data där teorier appliceras och kopplas till det insamlade materialet (Bryman & Bell 

2015). Processen utgörs för att öka förståelsen för det studerade empiriska materialet. 

På grund av att forskare utgår ifrån enskilt isolerade scenarion som skapar 

kontextuella sanningar anses en induktiv ansats vara riskfylld. Svagheten med en 

induktiv ansats ligger därmed i att den kan vara exkluderande och att underliggande 

strukturer inte inkluderas (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

Deduktiv ansats utgår, i skillnad till induktiv ansats, ifrån teori. Deduktiv ansats ses 

som en motsats till en induktiv ansats då utgångspunkten utgörs av teori eller en 

generell sanning och applicerar empiri. Empirisk data appliceras på den utvalda 

teorin för att skapa ökad förståelse kring den utvalda teorin. Kritiken riktad gentemot 

en deduktiv ansats är att den inte generar någon ny information utan enbart stödjer 

eller inte stödjer en generell sanning eller teori (Fedjes & Thornberg, 2015). 

 

En tredje forskningsansats, abduktiv ansats, är utarbetad av Blaikie (2007, 2010) som 

bekräftar att ansatsen är lämplig vid ontologiska10 fenomen. Det styrker även 

Råholm (2010) då hon menar att det gynnar forskningen av nya betydande 

samhällsmönster. Vid en abduktiv ansats utgår forskningsmetoden från både teori  

och  empiri,  där  forskaren  pendlar  mellan  den  empirisk  data  och  de    teoretiska 

ramverken för att finna mönster och förklaring (Fedjes & Thornberg, 2015). Dubois 

och Gadde (2002) redogör för att en forsknings huvuduppgift är att konfrontera teori 

med empirisk data, vilket sker kontinuerligt vid en abduktiv ansats. Vidare beskriver 

Alvesson och Sköldberg (2007) den abduktiva ansatsen som en hermeneutisk 11
 

spiral vilket syftar på att utläggningen växer fram i en cirkulär rörelse där forskarnas 

förförståelse bemöts av nya erfarenheter på fältet vilket utvecklar förståelsen som 

genererar en ny tolkningsansats. 

 

10 
Antaganden om världens beskaffenhet samt hur vi får kunskap om den (Wheeldon, 2015). 

11 
Läran om rätt tolkning eller läran om förståelse (McKemmish, Burstein, Manaszewics, Fisher 

& Evans, 2012) 
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Efter en jämförelse mellan forskningsansatserna, har en abduktiv ansats valts att 

appliceras då dess karaktärsdrag lämpar sig bäst för forskningsområdet. I 

undersökningen har tillämpningen av en induktiv ansats eftersträvats då 

utgångspunkten utgörs av den sociala verklighet, där forskningsfrågan och 

forskningsområdets problematik har påträffats. Vidare har relevant teori samlats in 

för att styrka undersökningen. Trots att en induktiv ansats har eftersträvats har 

deduktiva inslag i ansatsen upptäckts förekomma som sedan skapat ett växelspel 

mellan en induktion och deduktion, det vill säga abduktion. Det har gjort en abduktiv 

ansats valts att appliceras då dess karaktärsdrag lämpar sig bäst för 

forskningsområdet. 

 

Abduktiv ansats är en komplex kombination av en induktiv- och deduktiv ansats, 

samt innehåller egna karaktärsdrag (Alvesson & Sköldberg, 2007). Vid användning 

av en abduktiv ansats utnyttjas fördelarna som både en induktiv- och en deduktiv 

ansats erbjuder. Delningsekonomins korta livslängd som fenomen och expansiva 

framväxt tillsammans med digitaliseringen gör att det finns ytterst begränsad 

forskning kring området, i synnerhet på den svenska marknaden (Felländer, Ingram  

& Teigland, 2015). Trots att Yin (2011) argumenterar för att ett induktivt 

tillvägagångssätt är lämpligt för kvalitativ forskning vid aktuella och oexploaterade 

områden så föll valet på en abduktiv ansats. Anledningen bakom valet av ansats 

grundar sig i den bristen på teori kring forskningsområdet idag. Lipscomb (2012) 

argumenterar för att en abduktiv ansats roll i en kvalitativ forskningsmetod är att 

identifiera teman, mönster, sammanhang och nyckelbegrepp. 

 

Blaikie förklarar abduktiv ansats som en process där empirisk data utvinns i form av 

nyckelbegrepp och mönster från fältet av utvalda respondenter. Nyckelbegreppen 

extraheras från sitt sammanhang, därefter kopplas teorier till nyckelbegrepp 

oberoende av dess tidigare sammanhang för att skapa en ökad förståelse. De 

kopplade teorierna testas iterativt för att utveckla och konstruera den grund 

forskarnas tes bygger på (Blake, 2000; Ong, 2012; Tracy, 2013). 

 

Den abduktiva ansatsen har gjort det möjligt att finna nya teorier att koppla till 

området under processens gång. Likaså har pendlingen mellan teori och empiri i val 

av utgångspunkt skapat inspiration och agerat ledsagare genom forskningsprocessen. 
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2.3 Explorativt tillvägagångssätt 

Ett explorativt tillvägagångssätt har applicerats som ett komplement till den 

abduktiva ansatsen. Lewis, Thornhill och Saunders (2012) förklarar att det finns tre 

olika tillvägagångssätt inom den explorativa forskningen: formar fokusgrupp- 

intervjuer, litteratursökning och intervjuar experter. Ruano (2006) samt Teddlie och 

Tashakkori (2009) argumenterar för att ett explorativt tillvägagångssätt passar väl till 

studier där forskningsområdet är föga outforskat. Initialt valde vi att kontakta  

forskare inom delningsekonomin för att själva få en djupare förståelse om aktuella 

frågor och obesvarade områden på den svenska marknaden. Bryman och Bell (2015) 

styrker värdet i att komma i kontakt med personer som innehar en bred 

branschkunskap. Även Robson (2011) och Saunders (2012) indikerar grundvärdet i 

att hitta nya infallsvinklar genom att sätta ett nytt begrepp som delningsekonomin i 

nya sammanhang. Vidare fortsätter Saunders (2012) att argumentera för det 

explorativa tillvägagångssättets fördelar genom att belysa metodens flexibilitet till 

förändring, det vill säga att du måste vara villig att ändra forskningsstudiens riktning 

ifall insamlad data ger nya infallsvinklar. 

 

2.4 Forskningsmetoder 

Merriam (2009) beskriver två forskningsmetoder, kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetod, med syfte av att förstå, utveckla och strukturera forskningsstudier. 

Då studien undersöker den sociala verkligheten och har som avsikt att öka  

förståelsen för hur företag skapar tillit på p2p-plattformer så lämpar sig en kvalitativ 

metod bäst. Vidare förklarar Merriam (2009) att forskarens uppgift är att presentera 

en så korrekt bild av verkligheten som möjligt genom att relatera insamlad data till 

teorin. Den kvantitativa metoden är relevant när studien präglas av statistik och 

experiment av kvantitativa mått (Fischer & Paramentier, 2010). Merriam (2009) 

syftar på att en deduktiv ansats ofta används i kvantitativa studier, något även 

Morgan (2014) styrker genom att poängtera att observationer ofta används till att 

testa teorier. 

 

Den kvalitativa metoden används i syfte av att utvinna kvalitet och fokuserar mer på 

att besvara frågorna “hur” och “varför” (Bryman & Bell, 2015; Creswell, 2007). 
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Morgan (2014) förklarar att den kvalitativa undersökningen är applicerbar vid en 

abduktiv ansats där forskarna pendlar mellan empirisk data och redan existerande 

teorier om ämnet. Merriam (2009) betonar även att den kvalitativa metoden ofta 

används när det finns en avsaknad av relevanta teorier kring fenomenet som beskrivs. 

Vidare förklarar Merriam (2009) att den kvalitativa metodens primära syfte är att ge 

forskarna en djupare förklaring kring människors beteende och deras tolkning av 

erfarenheter. Detta kan utvinnas genom observationer och intervjuer i branschen där 

undangömd data kan generera en ökad förståelse för hela konceptet (Borbasi & 

Jackson, 2012; Ingham-Broomfield, 2015). Long (2007) förklarar att observationer  

är fundamentalt för den kvalitativa analysen där interaktioner och samtal med aktörer 

har en betydande roll för studien. 

 

Med syfte av att analysera hur svenska företag kan skapa tillit på sina p2p- 

plattformar så krävs flera intervjuer för att kunna skapa perspektiv och förståelse 

kring verksamma företag inom sektorn. Kvalitativ forskningsmetod är därför mest 

relevant för vår studie och som Patton (2002) indikerar så genererar en kvalitativ 

metod mer detaljerad och riklig information vilket förökar djupet av förståelse inom 

studien. Glaser och Strauss (2009) anser att det ger forskarna en möjlighet att göra en 

generalisering av det potentiella resultatet. Naturligtvis är det svårt att dra en generell 

slutsats, speciellt inom delningsekonomin då sektorn är ny och outforskad, men med 

hjälp av exempel från skilda verksamheter så kan slutsatser enklare dras för 

ämnesområdet. En annan faktor till det kvalitativa valet är som Merriam (2009) 

förklarar att studien kan förstärkas i trovärdighet genom användningen av citat från 

de olika intervjuobjekten. 
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2.5 Insamling av empiri 

Figur 3: Studiens insamlingsprocess av empiri. 

 

 

2.5.1 Intervjuer 

Yin (2009) förklarar att intervjuer är en av de viktigaste källorna till att utvinna 

relevant information. Merriam (2009) styrker Yins argument och redogör att 

intervjuer är den vanligaste formen för att samla in empirisk data vid kvalitativa 

forskningar. Patton (2002) motiverar att det skapar en insikt i respondentens känslor 

och kunskap i det specifika området. Då studien präglas av ett explorativt 

tillvägagångssätt med syfte av att finna information kring ett relativt outforskat 

område så bestämde vi oss för att använda intervjuer som den primära källan vid 

datainsamlingsprocessen. 

 

2.5.2 Semi-strukturerade intervjuer 

Vidare förklarar Yin (2009) att det finns tre olika typer av intervjustrukturer: 

strukturerad, semi-strukturerad och ostrukturerad. I studien använder vi oss av semi- 

strukturerade frågor där en intervjuguide sammanställdes vid samtliga intervjuer. 

Merriam (2009) poängterar att de flesta kvalitativa undersökningar använder sig av 

denna typ av intervjuer då respondenterna kan uttrycka sig mer flexibelt vilket kan 

leda till mer unika svar. Vi ansåg denna struktur mest lämplig då det skapade en 

djupare förståelse kring fenomenet delningsekonomi samt de olika verksamheterna. 

Vidare förklarar Merriam (2009) strukturerna kan kombineras. 
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Våra personliga intervjuer var av semi-strukturerad karaktär men vid varje intervju 

valde vi initialt att börja med ett par strukturerade frågor för att få förståelse kring 

respondentens bakgrund samt dennes roll inom organisationen. Bryman och Bell 

(2015) förklarar att frågornas ordningsföljd sedan kan variera då intervjuaren har 

chans att ställa uppföljningsfrågor, något som Kvale och Brinkman (2009) 

argumenterar positivt till då detaljerade svar kan utvinnas. 

 

Innan vi kontaktade våra intervjuobjekt så säkerställde vi vår intervjumall genom att 

genomföra en pilotintervju med Claire Ingram, doktorand vid Handelshögskolan i 

Stockholm. Bryman och Bell (2015) understryker att en pilotintervju kan vara 

betydelsefull för att bekräfta att frågorna är lättförståeliga, vilket kan resultera i  

rikare empiri. Majoriteten av intervjumötena skedde via videosamtal på Skype på 

grund av geografiska hinder. Rauni (2006) vittnar att telefonintervjuer är den näst 

bästa varianten av intervju efter personligt möte men Bryman och Bell (2015) 

poängterar att teknologins utveckling har genererat i att videointervjuer fungerar 

nästintill lika bra som ett personligt möte. Videosamtalen gav oss nämligen 

möjligheten att se respondentens känslor och uttryck vilket är viktigt vid intervjuer. 

Intervjuerna skedde under respondenternas arbetstid, vilket Trost (2010) menar är 

viktigt, då respondenten kan känna sig trygg i den miljö den blir intervjuad i. 

Intervjuerna har primärt genomförts på svenska då vi har avgränsat oss till företag på 

den svenska marknaden, vilket har reducerat risk för förvirring och missförståelse. 

Dock, har intervjuerna med Claire Ingram genomförts på engelska då det är hennes 

modersmål. Intervjuerna med företagen bidrog med tillitsskapande ur företagens 

perspektiv. En inblick i företagens syn på tillitens roll i arbetet med att attrahera nya 

användare. Samt hur viktigt tillit och processen med tillitsskapande är för företagen 

inom delningsekonomin på den svenska marknaden. 

 

2.5.3 Urvalsgrupp 

För att hitta representativa respondenter till den specifika studien så menar Gray 

(2014) att ett ändamålsenligt urval kan vara applicerbart. Gray (2014) förklarar att 

forskaren då gör en specifik bedömning om vem som är bäst lämpad och har bred 

kunskap om forskningsområdet. Studiens fokusering är på nystartade företag på den 

svenska marknaden, men vi har även varit i kontakt med externa organisationer och 

personer som har betydande roll i Sverige kring fenomenet delningsekonomi. 
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Ahrne och Svensson (2015) poängterar fundamentaliteten av att undersöka från flera 

perspektiv, en så kallad triangulering, för att öka validiteten och reliabiliteten. Patton 

(2002) utvecklar och menar att respondenterna ska vara relevanta och bedömas 

intressanta för forskningsfrågan. Vid urvalsprocessen valde vi respondenter utifrån  

ett ändamålsenligt urval, det vill säga att vi kontaktade personer som har en direkt 

anknytning till delningsekonomin. Våra kriterier var främst att hitta verksamma 

företag inom delningsekonomin i Sverige, med en grundverksamhet som styrs utifrån 

en digital plattform. De personer som har kontaktats har haft en strategisk roll inom 

företagen, vilket har skapat förutsättningar för att förmedla vad som krävs för att 

skapa tillit på sina plattformar. Målet var att kontakta företag, företagsrådgivare   och 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Företag 

 ToBorrow – Michel Radosavljevic, CTO. 

 CargoSpace24 – Jan Helge, VD. 

 Foxrey – Richard Sylwander, VD. 

 WorkAround – Rikard Hegelund, produktansvarig. 

 SnappCar – Magnus Engervall, VD i Norden. 

 Off2Off – Fredrik Östlin, VD. 

 SunFleet – Anders Gatenheim, CFO. 

 Antlos – Erik Sterner, chef i Norden. 

Företagsrådgivare 

 ModigMinoz AB – Åsa Minoz, delägare. 

 Start-up Stockholm – Jan Jansson, affärsrådgivare. 

Doktorand/forskare 

 Claire Ingram - Doktorand på Handelshögskolan i Stockholm inom 

marknadsföring och strategi, skriver en avhandling om p2p-innovationer. 

konsumenter inom delningsekonomin för att skapa en triangulering inom 

datainsamlingen.    

 

2.5.4 Kriterier för urval 

   

 Använder p2p-plattform (företag) 

 Verksam i Sverige 

 Anknytning till delningsekonomi 

  ✔ 

✔ 

✔ 
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2.5.5 Fokusgrupp 

Studien präglas av en triangulering, där syftet är att granska forskningsproblemet 

utifrån tre olika perspektiv. För att utvinna empiri ur ett konsumentperspektiv så 

valde vi att sammanställa en fokusgrupp. Millward (2012) och Morgan, Ataie,  

Carder och Hoffman (2013) beskriver en fokusgrupp som en sammanställd grupp på 

två till tio personer, beroende på homogenitet och heterogenitet. Personerna som 

medverkar i fokusgruppen ska ha en gemensam koppling till ämnet och vara villiga 

att ställa upp i en till två timmars diskussion. Vår fokusgrupp bestod av sex olika 

personer, tre tjejer och tre killar, alla i åldrarna 22-30 år och studerandes vid 

universitet. Respondenterna hade alla erfarenheter inom delningsekonomi, då dem 

testat olika p2p-plattformar på den svenska marknaden. Wibeck (2010) menar att ett 

lämpligt urval av respondenter kan vara personer som delar en liknande 

socioekonomisk bakgrund. Intervjumetoden möjliggjorde ett socialt samspel och gav 

dynamiska utbyten, vilket kan vara svårt att utvinna annars (Raune, 2006; Bradbury- 

Jones, Sambrook & Irvine, 2009). 

 

“The credible use of focus groups is an explicit justification of how this interactive 

process adds value and produces data that could not be created otherwise” 

(Jones, 2015, s. 566) 

 

Vi valde att utföra intervjuerna strukturerat efter vår intervjuguide, där vi som 

forskare agerade som moderator och styrde gruppsamtalet. Wibeck (2010) påpekar  

att det är centralt om samtalet ska styras efter studiens syfte och frågeställning. 

Fokusgruppen präglades främst av diskussionsfrågor om vad som ökar en persons 

tillit att använda en p2p-plattform, där respondenterna diskuterade fritt kring olika 

faktorer som ökar sin tillit till den p2p-tjänst de använder eller har använt. En 

fokusgrupp sammanställdes för att inbringa representation från användarnas 

perspektiv. Användare i form av privatpersoner som med tidigare erfarenhet av 

delningsekonomin bistod med perspektiv som möjliggjorde en triangulering. Således 

har fokusgruppen bidragit med användarnas perspektiv vilket fullbordade 

trianguleringen vid empiriinsamlingen.  

 

2.5.6 Sekundärdata 

Krishnaswami och Satyaprasad (2010) beskriver att sekundära källor används som  

ett komplement till de primära källorna. Publikationen ”ABC i kollaborativ ekonomi” 



- 19 - 

 

 

(Augustinsson, Minoz & Solding,  2015) och rapporten ”Sharing Economy – 

Embracing change with caution” (Felländer, Ingram & Teigland, 2015) har bidragit 

med grundläggande kunskaper kring fenomenet delningsekonomi på den svenska 

marknaden. 

 

2.6 Forskningskvalitet 

En central fråga för alla typer av forskning, framförallt i kvalitativ forskning, är 

studiens kvalitet och forskningens validitet (Yin, 2009). Denscombe (2009) förklarar 

att trovärdigheten är avgörande i alla studier, kvantitativ som kvalitativ. Vidare 

beskriver Yin (2009) innebörden att tolka data på ett lämpligt sätt så att forskarnas 

slutsatser korrekt kan relateras till verklighetsområdet som har studerats. Yin (2009) 

förtydligar att forskarna måste vara transparenta för att uppnå tillförlitlighet och 

trovärdighet i studien, det vill säga att studien ska vara tillgänglig för extern 

granskning. Vidare förklarar Maxwell (2009) att en återkoppling till respondenterna 

kan vara styrkande med syfte för att reducera feltolkningar. Initialt i studien 

kontaktades potentiella respondenter för att tidigt skapa en god relation, den tidiga 

kontakten resulterade i att vi kunde återkoppla till de olika respondenterna under 

studiens gång för att säkerställa diverse data. Genomförandet av pilotintervjun gav 

oss också en god inblick i ett potentiellt tillvägagångssätt hur studiens syfte kan 

besvaras. Yin (2009) nämner fyra olika kriterier som kan mäta en forsknings kvalitet: 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. Merriam (2009) 

redogör att validitet och reliabilitet är de mest primära kriterierna och understryker  

att alla forskare bör försöka uppnå detta genom att presentera tillförlitliga och 

trovärdiga resultat. 
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2.6.1 Begreppsvalditet 

Begreppsvaliditet redogör huruvida undersökningen operationaliseras, de vill säga  

om de aktuella begreppen tillit på p2p-plattformar bearbetas rätt (Yin, 2009). Detta 

sker främst vid datainsamlingsprocessen, där är det viktigt att vara konsekvent och 

precis mot de olika respondenterna. Som tidigare nämnt så kommer studien att 

byggas av flera kvalitativa intervjuer, där en triangulering används för att studera 

flera perspektiv kring hur tillit kan skapas på p2p-plattformar. Det gäller att vara 

konsekvent vid datainsamlingsprocessen för att kunna presentera valid data som 

matchar verkligheten. 

 

Däremot påpekar Bryman och Bell (2015) att i kvalitativa studier så präglas empirin 

av subjektiva omdömen. Yin (2009) styrker deras argument och indikerar att 

begreppsvaliditet är extra utmanande när ett brett sammanhang studeras. Med en 

ökad medvetenhet om utmaningarna så kommer studien försöka reducera subjektiva 

åtaganden. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figur 4: Triangulering: Företag, företagsrådgivare och konsumenters perspektiv till tillitsskapande 

på p2p-plattformar. 

 

2.6.2 Intern Validitet och Triangulering 

Den interna validiteten handlar om att mäta orsakssamband, till exempel hur vissa 

händelser leder till andra händelser (Yin, 2009). Merriam (2009) förklara att det 

handlar om hur väl resultatet stämmer med verkligheten. Detta kan förtydligas  

genom olika strategier, där en applicerbar strategi är triangulering inom kvalitativ 

forskning. 
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Yardley (2009) indikerar att principen triangulering är hämtad från navigation, där  

tre referenspunkter studeras för att bestämma en exakt punkt. Yin (2009) förklarar att 

begreppet används inom forskningen när forskarna söker efter minst tre sätt att styrka 

en viss händelse som studien redovisar. Vi har främst valt att fokusera på att studera 

hur företag arbetar för att skapa en ökad tillit på svenska marknaden, men också att 

studera konsumentens perspektiv, vad de värdesätter när de använder olika p2p- 

tjänster.   Utöver   företag   och   konsumtenter   så   valde   vi   att   ta   kontakt   med 

rådgivningsorganisationener      som     hjälper     startups13        och     företag      med 

innovationsprocesser. Den utformade trianguleringen har bidragit till en ökad intern 

validitet för vår studie, i form av att vi kunde ställa fokusgruppens åsikter om tillit 

gentemot företagens värderingar om hur tillit skapas. 

 

2.6.3 Extern Validitet 

I studien har vi även tagit den externa validiteten i åtagande vilket enligt Yin (2009) 

mäter generaliserbarheten. Merriam (2009) förtydligar att den interna validiteten 

måste möta sina kriterier för att forskarna i sin tur ska kunna generalisera det externa 

resultatet. Vidare förklarar Merriam (2009) att en kvalitativ studie som denna inte har 

lika höga krav på att studien ska generaliseras, då det primära syftet är att skapa en 

fördjupad förståelse av studien, i detta fall hur tillit skapas på p2p-plattformar. 

Studien innehåller 12 intervjuobjekt med syfte att enklare kunna göra en valid 

generalisering av vår datainsamling. Likväl vid den interna validiteten så förklarar 

Yin (2009) och Merriam (2009) att en triangulering kan stärka studiens externa 

validitet vilket vi har tagit i åtagande. För att öka den externa validiteten så har vi 

noggrant gjort ett representativt urval, då respondenterna som finns med i studien har 

alla en anslutning till delningsekonomin. Företagen samverkar i olika branscher inom 

delningsekonomin men genom en noggrant utförd insamling av empiri så har 

gemensamma nämnare och nyckelfaktorer arbetats fram som de olika företagen 

använder för att skapa en tillit på sina p2p-plattformar. Bryman och Bell (2015) 

menar dock att det generaliserbara resultatet kan särskilja sig mot verkligheten, då 

fenomenet delningsekonomi har en ontologisk ståndpunkt, i form av 

konstruktionsism. Det går ut på att sociala företeelser är något som sociala aktörer 

skapar. 

 
13 

En ”startup” är ett innovativt, nystartat företag som är designat för snabb tillväxt. 
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Dessa företeelser produceras av ett socialt samspel och utgör därefter konstruktioner. 

Konstruktionerna befinner sig i ett fortlöpande tillstånd och kan därför aldrig 

bedömas som slutgiltiga. Arbnor och Bjerke (1995) beskriver verkligheten som en 

social konstruktion som är subjektivt given, där det skapas nya sammanhang hela 

tiden i vardagslivet. 

 

2.6.4 Reliabilitet 

En annan vital faktor för att säkerställa studiens kvalitet är reliabilitet, det vill säga 

hur väl  studien  kan  återskapas  med  samma  resultat  (Bryman  &  Bell,  2015).  

Yin (2009) förtydligar att studien ska kunna återskapas med hjälp av samma 

tillvägagångssätt och generera liknande resultat och slutsats. Yin (2009) menar att 

reliabilitet syftar på att minska felaktigheter i studien, vilket kan bearbetas genom att 

noggrant formatera urval och intervjuguider, något som har varit centralt i vår studie. 

 

Som Merriam (2009) påpekar angående extern validitet (2.6.3) så är det svårt att 

uppnå extern validitet i kvalitativa studier, Bryman och Bell (2015) anser att det är på 

grund av de sociala sammanhangen, att de ändras hela tiden. Då studien präglas av  

en abduktiv ansats där forskningsprocessen pendlar mellan empirisk data och 

existerande teorier så menar Merriam (2009) att det är svårt att uppnå exakt samma 

resultat med det tillfälliga tillvägagångssättet. 

 

Då delningsekonomin i Sverige är i en tillväxtfas där lagar och regleringar ännu inte 

är fullt applicerade så är det svårt att fastställa om studien skulle generera samma 

resultat om några år framöver. En bred urvalsgrupp med ett triangulärt fokus kan 

däremot reducera felaktigheter och generera en ökad tillförlitlighet i dagens samhälle 

(läs 2016). 

 

2.7 Access 

Att finna relevant data till sin studie kan vara en av de svåraste utmaningarna som en 

forskare bemöter. Gummesson (2010) förklarar att en forskares förmåga att forma en 

studie är indirekt kopplat till andelen tillgänglig data som kan generera en stark  

grund för studiens analys och slutsats. 
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Tidigt in i studien kontaktades en bred skara av potentiella respondenter, med de 

urvalskriterier som tidigare presenteras i kapitlet. 

 

Då ämnet delningsekonomi blivit aktuellt och ifrågasatt det senaste året så var 

studiens respondenter mycket positiva till att bli intervjuade då de ville inspirera och 

upplysa delningsekonomins positiva krafter. Det råder en tydlig brist av teorier och 

kunskap på den svenska marknaden men som tidigare nämnts i studien så är   diverse 

uppdrag14 och utredningar igång gällande delningsekonomins etablering i Sverige. 

 

2.8 Metodkritik 

Den valda metoden är förhållningssättet till att behandla insamlad data och forma en 

användbarhet beroende på vad studien ämnar uppnå (Denscombe, 2009). Holme och 

Slovang (1997) betonar att metodval medför både fördelar och nackdelar. Kvalitativ 

metod har sin styrka i att den behandlar data via en djupanalys som skapar 

förutsättningar för att öka förståelsen för det valda forskningsområdet. Däremot kan 

inte insamlad data användas för att generalisera och skapa en representativitet likt 

data som genereras från en kvantitativ metod. Härifrån kan kritik grundas om 

insamlad data inte går i linje med vad studien ämnar uppnå. Merriam (2009) ämnar 

ge en djupare förklaring av kvalitativa metodens huvudsakliga syfte vilket styrker 

lämpligheten hos valet av metod för studien. Kvalitativa metodens lämplighet för att 

studera ett valt fenomen är också anledning bakom valet av metod. 

 

Patton (2002) menar att det krävs disciplin, kunskap, träning, övning, kreativitet och 

hårt arbete för att generera användbar pålitlig data. Svårigheterna med kvalitativ 

metod medför risker att resultatet kan påverkas av forskarens subjektiva uppfattning 

av vad som är relevant för studien (Bryman & Bell, 2015). Med valet av metod 

föreligger det därför en risk som grundar sig i forskarens förmåga att exkludera sin 

subjektiva bedömning i valet av relevant data. Forskaren måste klara av att behålla  

en objektivitet genom hela studien och resultatet. Studiens resultat reflekterar 

forskarnas intresse och således innehåller brister grundade i forskarnas okunskap. 

 

 

 

 
14 

Se kapitel 1. Karin Bradleys uppdrag som hon tilldelats av Regeringen. 
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Detta har motverkats genom att en förståelse för neutralitet och objektivitet i 

insamlingen av empirisk data betonats och en transparens gentemot handledare och 

intervjuobjekten upprätthållits. Då ett ontologiskt synsätt antagits innebär det att 

forskarnas interaktion och samspel med andra sociala konstruktioner vid insamlandet 

av data påverkar resultatet. Konstruktionerna befinner sig i ett fortlöpande tillstånd 

vilket medför att resultatet inte kan bedömas som slutgiltig. 

 

Risk vid insamling av empirisk data grundar sig i expertkunskap som en del av den 

trovärdighetsbaserade kunskapen (Ruane, 2006). Det avser att kunskap baseras på 

experters erfarenheter, trovärdighet och utbildning. Det medför risker om att  

grundlös kunskap kan förekomma och således vara felaktig. Likaså påverkar 

intervjuobjektens subjektiva bedömningar och synsätt den insamlade empirin. Det 

medför att data kan var förvrängd och förskönad utifrån respondentens perspektiv. 

Denna risk har tagits i beaktning när intervjufrågor och intervjupersoner valts inom 

företagen som utgör studiens respondenter. För att motverka denna risk har 

intervjupersoner valts med yrkesroller som besitter en strategisk insyn i företagen  

och är delaktiga i den strategiska beslutfattningsprocessen. Förståelsen av att 

subjektivitet inte helt går att utesluta ur studien och resultatet tas i beaktning när 

studien genomförts och formats. Denscombe (2009) framhäver således att det 

fundamentala utgörs av forskarens förmåga att bevisa att insamlad data är precis och 

samtidigt vara kritisk vid insamling av data. För att säkerställa sannolikheten av 

studiens rimliga träffsäkerhet och pålitlighet har presenterade åtgärder vidtagits.  
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3 Teoretisk referensram 
 

I den teoretiska referensramen presenteras de teorier som kopplats till forskningsområdet. Syftet med kapitlet är 

att ge läsaren en förståelse kring områdets teoretiska ramverk och ämnesområdets influenser. Vi har valt att 

strukturera kapitlet utefter tre huvudområden, det är tre nyckelbegrepp som benämns i studiens syfte. 

Huvudområdena är delningsekonomin på den svenska marknaden, som ska ge läsaren en bättre förståelse kring 

fenomenet och dess uppkomst. Vidare berörs verksamhetsstyrning följt av tillit på p2p-plattformar för att 

kartlägga händelseförloppet. Händelseförloppet går från företagens interna arbete med verksamhetsstyrning till 

att skapa tillit på sina p2p-plattformar. De tre begreppen skapar slutligen den modell som den empiriska  

analysen kommer att baseras på. 
 

 

3.1 Delningsekonomin på den svenska marknaden 

Som Lindvall (2015) tidigare nämner har delningsekonomin vuxit fram och fått fäste 

i liberala samhällen, främst på den amerikanska marknaden. Framväxten styrks även 

av att många av sektorns företag har sina säten i USA, i synnerhet i San Francisco  

där både AirBnB och Uber återfinns. På den europeiska marknaden visar statistik att 

delningsekonomin har vuxit sig större än enbart en nischekonomi (Felländer, Ingram 

& Teigland, 2015). Enligt Stokes, Clarence, Anderson & Rinne (2014) har en 

fjärdedel av Storbritanniens population deltagit inom delningsekonomin det senaste 

året. Andra länders agerande runt om Europa vittnar dock om ett mer reserverat 

förhållningssätt gentemot delningsekonomin. I länder som Spanien och Italien väntar 

domstolsbeslut gällande taxilicensen hos Ubers chaufförer, i Belgien har bilar 

beslagtagits och företagsledningen har gripits i Frankrike (EFN, 2015). Sverige står 

sig relativt neutralt i förhållande till andra länder i Europa gällande 

delningsekonomins framväxt. Noterbart är dock att den svenska offentliga sektorn 

står sig positiv till utvecklandet av delningsekonomin och uppmuntrar svenskar att 

dela idéer och plats (Felländer, Ingram & Teigland, 2015). Än så länge så är det de 

stora globala aktörerna AirBnB och Uber som dominerar på den svenska marknaden, 

dock så har lokala aktörer vuxit fram och utvecklat egna digitala plattformar till de 

tjänster företagen erbjuder (Augustinsson, Minoz & Solding, 2015). 

 

Sverige har som land en ganska unik karaktär i Europa då många startupföretag har 

hållbarhet som sitt främsta syfte, istället för att vara en kostnadseffektiv verksamhet. 

Trender visar att små privata firmor, men också stora statliga verksamheter, startar 

institutioner som är verksamma inom delningsekonom. 
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Ett komplement till deras existerande verksamhetsmodell. I flera fall konkurrerar 

institutionerna direkt med sin egen verksamhetsmodell, ett exempel är 

biluthyrningsfirman Hertz som driver samåkningsverksamheten Roadmate.se 

(Felländer, Ingram & Teigland, 2015). 

 

På den svenska marknaden återfinns istället många små svenska företag tillsammans 

med ett par få internationella verksamheter som konkurrerar om marknadsandelarna. 

Konkurrensen motverkar en monopoliserad marknad, däremot blir delningen av 

resurser mindre effektiv. När providers och receivers blir utspridda på olika 

plattformar blir inte marknadens aktörer sammankopplade i samma utsträckning som 

om enbart en plattform utgjorde marknaden. Fler plattformar skapar scenarion där 

användarna blir utspridda och riskerar att inte erhålla tillgång till hela marknadens 

utbud (Felländer, Ingram & Teigland, 2015; Augustinsson, Minoz & Solding, 2015). 

 

Sverige är ett land med hög andel IT-entreprenörer och besitter en digital mognad. 

Sveriges välutvecklade digitala infrastruktur skapar goda förutsättningar för 

delningsekonomin att spridas. Den höga omsättningen av industriarbeten, så som 

transport, konstruktion och metalltillverkning förväntas leda till en öppning på 

marknaden. Företagen förväntas få negativa implikationer på grund av 

digitaliseringen och automatiseringen, vilket skapar ett utrymme för 

delningsekonomin att etablera sig på den traditionella marknaden (Felländer, Ingram 

& Teigland, 2015). 

 

Betydelsen av delningsekonomin i framtiden är ett omtvistat ämne, professorer tror 

att ekonomin står inför en omvälvning. Däremot finns det också kritik som tyder på 

att verksamheter inom delningsekonomin hamnar i konflikt med 

konsumentskyddslagen, skattelagstiftningen och arbetsmiljöregler (Bradley, 2015). 

Likaså har delningsekonomin tryckts tillbaka från olika länder vars huvudsakliga 

argument är oron för en ojämn konkurrensmiljö och dåliga arbetsförhållanden bland 

de sysselsatta arbetarna. Inom branscherna i delningsekonomin är det idag svårt att 

erhålla marknadsandelar som följd av nätverkseffekten (Lindvall, 2015). Lindvall 

(2015) menar att den nätverkseffekt som upplevs skapar monopoliserade branscher. 
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Enligt PWC (2015) bedöms den globala omsättningen inom delningsekonomin 

uppgått till 15 miljarder USD år 2013 och förväntas omsätta 335 miljarder USD år 

2025. Den förväntade ökningen av sektorns omsättning är en av flera fingervisningar 

om den expansiva framväxten hos delningsekonomin. Enligt Bradley (2015) finns 

många likheter med fenomenets framväxt på den svenska marknaden med dess 

framväxt på den amerikanska. Däremot har Sverige inte kommit lika långt och 

företagen inom sektorn väntar fortfarande på en fulländad etablering på marknaden. 

 

3.1.1 Framväxtfaktorer för delningsekonomin 

“The sharing of assets has always been a part of social organizing. However, over 

the past decade, several drivers have led to increased Sharing Economy activity and 

to a number of startups that promote this behavior” 

(Felländer, Ingram & Teigland, 2015, s. 13). 

 

 
3.1.1.1 Digitalisering 

Fenomenet delningsekonomi är inget nytt, det som är nytt är tekniken. Den 

digitaliserade revolutionen är en av de mest drivande faktorerna till 

delningsekonomins framväxt. Med dagens sajter, applikationer, nya 

betalningslösningar, användarvänliga plattformar, sociala medier och GPS- 

funktioner så kan företag enklare matcha behov och efterfrågan. Med hjälp av 

befintliga resurser så möjliggörs nya former av samarbeten och skapande på 

marknaden (Felländer, Ingram & Teigland, 2015; Gansky, 2012; Kelly, 2009). 

Whaley (2013) förklarar att teknologins utveckling har genererat en demokratisering 

av kunskap där vem som helst kan få tag i information när, var och hur som helst till 

en låg kostnad. En tredje mellanhand är längre inte vitalt för ett utbyte av resurser, 

vilket leder till minskade transaktionskostnader. 

 

Enligt en undersökning gjord av Mulligan och Card (2014) så kommer antalet 

människor som arbetar med apputveckling att öka från 1.8 miljoner människor 2013 

till 4.8 miljoner 2018. Erik Ries (2011) styrker också detta genom att belysa de  

ökade möjligheterna att starta upp It-bolag då produktionskostnader, distribution och 

utveckling av hård och mjukvara blivit enklare på grund av tillgängligheten av 

plattformar som Facebook, YouTube och Twitter. 
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Sociala medier har även bidragit till att företag kan ta del av information om 

individer samt enkelt forma rankingsystem på sina plattformar som kan höja 

reliabiliteten för användarna (Dell’Anno, Rayna & Solomon, 2016). Systemen har 

genererat ökad tillit och ömsesidighet bland befolkningen. Att hyra ut din lägenhet 

till en främling upplevs idag som mindre problematiskt och främmande. Vidare 

argumenterar Bauwens (2012) och Schor (2014) att de låga kostnaderna är en annan 

bidragande faktor då de digitala plattformarna har reducerat överföring- och 

kommunikationspriser drastiskt. Även Hamari, Sjöklint och Ukkonen (2013) 

benämner de ekonomiska fördelarna som en av de starkaste motivationsfaktorerna  

till varför konsumenter väljer att delta i delningsekonomins olika digitala plattformar. 

 
En annan grundläggande faktor till de digitala plattformarnas framväxt är molnet 15 

som möjliggör en global infrastruktur där alla användare har möjlighet att skapa och 

nå ut till en global skala användare. Desto fler användare en plattform kan attrahera 

desto mer värdefull blir den för användarna. Följden av denna nätverkseffekt blir 

monopoliserade branscher där enbart en digital plattform växer fram inom en bransch 

(Bonchek & Choudary, 2013). Dahlen (2015) bekräftar att delningsekonomin skapar 

”enhörningar16”, exempelvis AirBnB inom logibranschen. En annan starkt 

bidragande faktor är möjligheten att betala och överföra pengar, både över Internet 

men också emellan individer. De digitala betalningslösningarna har förenklats tack 

vare framväxten av Swish, Klarna och iZettle i Sverige, tillsammans med människors 

positiva attityd till internetbetalningar. Vidare understryker Gansky (2012) att det är 

e-handelsföretag så som eBay och Pay Pal, som satt grunden för internettransaktioner 

och att vi nu har möjligheten att bedriva affärer när vi vill (Stein, 2015). 

 

3.1.1.2 Ekonomi 

Finanskrisen blev en katalysator till delningsekonomins framväxt då människor blev 

pressade att söka nya inkomstkällor (Bauwens, Mendoza & Lacomella, 2012). 

Delningsekonomin bidrog till att individer nu kunde tjäna pengar på sina materiella 

och immateriella tillgångar som nödvändigtvis inte används (Hansen, 2016). 

Lågkonjunkturen fick de etablerade bankerna att tappa marknadsvärde vilket 

genererade striktare regler för privat-och företagslån. 

15 
Ett digitalt medel där personer kan lagra innehåll online. 

16 
Den aktör som etablerar sig inom en bransch och skapar ett monopol. 
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Utfallet blev att flera internationella crowdfunding17-plattformar växte i popularitet 

och etablerade sig högt över förväntan då de kunde lösa bankernas tillfälliga problem 

(Felländer, Ingram & Teigland, 2015). Även arbetslösheten växte i takt med 

lågkonjunkturen, men en idé om att dela befintliga resurser resulterade i att många 

arbetslösa och personer med otillräcklig inkomst fick nya inkomstkällor. 

Augustinsson, Minoz och Solding (2015) menar att de digitala plattformarna har 

reducerat de traditionella arbeten och genererat en tillväxt av sysselsättningar som 

kräver få kvalifikationer för samhällets individer, som t.ex. uthyrning av lägenhet på 

AirBnB. Enligt den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2014) så har 

delningsekonomin varit väldigt betydelsefull för Europa och de förutspår att delandet 

av resurser kommer att bli allt mer populärt på grund av de ekonomiska fördelarna. 

Delningsekonomin för med sig låga kostnader och nya inkomstkällor, något som 

även Walsh (2011) styrker i sin artikel som hänvisar till att dela är det nya äga. 

Steinmetz (2016) redogör att vårt samhälle rör oss allt mer mot en frilans-ekonomi 

där människor attraheras av att vara egenföretagare. Förmågan att enkelt kunna 

ansluta sig till delningsekonomins digitala plattformar attraherar människor från alla 

samhällsklasser. “There’s something a little bit more adventurous, knowing that I 

kind of determine how much money I will be getting at the end of the week.” 

(Steinmetz, 2016). 

 

Heinberg (2012), Boesler (2013) och Belk (2014) menar att delningsekonomin ligger 

rätt i tiden, dagens åtstramande politik och människors höga förbrukning av resurser 

kräver en mer decentraliserad marknad. En marknad där människor är mindre 

beroende av stater och finansiella institutioner vid behov av lättillgängliga resurser, 

där ett socialt delningssamhälle skulle kunna vara lösningen istället. Statistik 

framtagit av Owyang, Samuel och Greenville (2014) illustrerar att 

investeringsvolymen i nya startups inom delningsekonomin ligger på cirka elva 

miljarder amerikanska dollar, i jämförelse med de sociala nätverkens sex miljarder, 

exempelvis företag som Facebook, LinkedIn och Twitter. Det ger en tydlig bild av 

den nya förändringsvågen i samhället. 

 

 

 

 
17 

Gräsrotsfinansiering är den svenska översättningen. Kan delas in i donationsbaserad och 

belöningsbaserad. 
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3.1.1.3 Miljömedvetenhet 

Gansky (2012) skriver att framtiden handlar om att dela resurser och menar att 

människors ökade miljömedvetenhet är en faktor till framväxten av 

delningsekonomin. Felländer et al (2015) vittnar om förändrade konsumtionsvanor 

där dagens samhälle konsumerar mindre, dels på grund av den minskade disponibla 

inkomsten men primärt på grund av vår ökade miljömedvetenhet. Augustinsson, 

Minoz och Solding, (2015) bekräftar dock om en fortsatt överkonsumtion av råvaror 

och energi i vårt samhälle, vilket aktualiserar den rådande debatten kring hållbar 

konsumtion. Enligt en artikel av New York Times så konsumeras inte en tredjedel av 

all mat som blir producerad (Nixon, 2015). Miljöplaneraren Leonard (2010)  

beskriver att 99 % av alla produkter vi köper kastas iväg efter 6 månaders 

användning. 

 

“Guess what percentage of total material flow through this system is still in product 

or use 6 months after their sale in North America. Fifty percent? Twenty? NO. One 

percent. One! In other words, 99 percent of the stuff we harvest, mine, process, 

transport—99 percent of the stuff we run through this system is trashed within 6 

months. Now how can we run a planet with that rate of materials throughput?” 

(Leonard, 2010, s. 9) 

 

Det handlar om att hålla våra befintliga resurser i ett cirkulärt flöde, men flera 

forskare riktar kritik mot begreppet delningsekonomi och menar att termen har 

använts felaktigt. Wentrup och Ström (2016), båda forskare vid Handelshögskolan 

vid Göteborgs Universitet styrker delningsekonomins positiva fördelar i form av  

ökad produktivitet och hållbarhetsvinster för samhället. Dock poängterar Wentrup & 

Ström (2016) att när en människa “delar” något via en plattform så är det egentligen 

något som läggs ut på en kommersiell marknadsplats för intressenter, vilket är en ren 

form av marknadsekonomi. Även Augustinsson, Minoz och Solding (2015) 

instämmer att delningsekonomins marknad inrymmer flera verksamheter med 

modeller som främst inriktas på att maximera ekonomisk avkastning, utan större 

hänsyn till miljö och samhällsnytta. Däremot presenterar PWC (2015) att 76 % av 

respondenterna i sin undersökning relaterar delningsekonomin som en 

miljöfrämjande sektor. 
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Voisin (2015) betonar att delning av befintliga resurser är något som borde lyftas 

fram ännu mer, då 80 % av alla saker i våra hem används mindre än en gång i 

månaden. Den ökade miljömedvetenheten är en faktor bakom delningsekonomins 

expansiva framväxt, dock inte en nyckelfaktor. (Gansky, 2012;Wentrup R & Ström, 

2016; Augustinsson, Minoz & Solding, 2015). 

 

3.1.1.4 Sociala faktorer 

Zukin och Maguire (2004) förklarar att nya ideologier växt fram i takt med 

teknologins utveckling, nya konsumtionsmönster har skapats. Den  urbana livstilen 

har blivit en trend igen, Bardhi och Eckhardt (2012) menar att vi ser ett tydligt 

mönster där människor flyttar in från förorterna till stadskärnan. Urbaniseringen 

medför en ökad delningsmedvetenhet. Människor kan enklare utbyta tillgångar inom 

ett mindre geografiskt område, även den rådande bostadsbristen i större städer 

framkallar en ökad medvetenhet. Den globala populationens drastiska ökning har 

medfört att människor måste anpassa sig till nya konsumtionsmönster. 

 

”By 2050, 75 percent of the world’s population will be living in cities that will be 

required to accommodate an additional 3.1 billion people. It is hard to believe, but in 

the 1950 there were only two megacities – New York and Tokyo – with more than 10 

million residents. Sixty years later, in 2010, we had at least 26 megacities” 

(Hejne, 2011, s. 20). 

 

 
Vidare förklarar Gansky (2012) att människor drivs av sociala faktorer till att ansluta 

sig till delningsekonomin. Hon argumenterar för att delningsekonomin skapar 

”småvärlds-miljöer” runt om på jorden där människor kan integrera med varandra, så 

kallade communities. Owyang, Tran och Silva (2013) medger att fenomenet medför 

en process där människor väljer att bortse starka varumärkesföretag för att istället 

göra en transaktion tillsammans med ett socialt utbyte, sociala faktorer som kommer 

att presenteras mer under avsnittet ”Community”, se 3.5.3. 
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3.2 Verksamhetsstyrning 

3.2.1 Styrmedel 

Nilsson och Olve (2013) samt Ax, Johansson och Kullvén (2012) refererar till den 

uppdelning Samuelsson (2004) föreslog om att dela upp antalet styrmedel i tre 

klassificeringar och bygger på styrmedlens huvudsakliga karaktär. Formella 

styrmedel, Organisationsstruktur och Mindre formaliserad styrning utgör de tre 

klassificeringar som styrmedlen delades upp i. Varje klassificering utgör en 

huvudkategori som innehåller ett flertal individuella styrmedel. 

 

Figur 5: Styrmedel (Ax, Johansson & Kullvén, 2012, s. 42). 

 

 
3.2.1.1 Formella styrmedel 

De formella medlen är huvudsakligen styrmedel av metodkaraktär och sägs därför 

utgöra ekonomistyrnings tekniker (Ax, Johansson & Kullvén, 2012). Styrsystemet 

består av olika delar, vilka hanterar olika frågor enligt följande gruppering; strategi, 

ettårsstyrning och operativstyrning. 
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Enligt Nilsson och Olve (2013) innehåller varje del av styrsystemet fyra 

komponenter: 

1.  Fastställande av mål. 

2.  Fastställande av handlingsalternativ. 

3.  Uppföljning av utfall och fastställande av avvikelser från mål. 

4.  Fastställande av handlingsalternativ för att säkerställa bättre måluppfyllelse 

med hänsyn till utfall. 

Produktkalkylering innebär enligt Ax, Johansson och Kullvén (2012, s.97) ”en 

produktkalkyl är en sammanställning av intäkter och/eller kostnader för ett visst 

kalkylobjekt i en viss kalkylsituation”. Till viss del är begreppet vilseledande då det 

inte enbart upprättas för företagsprodukter utan för olika slag av kalkylobjekt. 

Exempel på olika kalkylsituationer är vid prissättning, lönsamhetsberäkning och 

kostnadskontroll. Vanligt förekommande metoder är självkostnadskalkylering, 

aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) och bidragskalkylering. ”En budget uttrycker 

förväntningar och åtaganden för en organisation, gällande ekonomiska konsekvenser 

för en kommande period” (Ax, Johansson & Kullvén, 2012, s. 204). 

 

Det finns tre olika former av huvudbudgetar; resultatbudget, likviditetsbudget och 

budgeterad balansräkning. Trots att budgetar innehåller ekonomiska konsekvenser 

och uttrycks i monetära termer kan icke-finansiella sammanställningar användas. 

Processen används som styrmedel genom att styra verksamheten mot de mål som 

ställts upp och utgör därför en del av ekonomistyrningen. Traditionellt utgör 

budgetering en viktig roll av verksamhetsstyrningen, men detta varierar mellan olika 

företag. Handelsbanken är ett exempel som upprätthåller en effektiv  

ekonomistyrning utan budgetering (Ax, Johansson & Kullvén, 2012; Wallander, 

1999). Internprissättning är prissättningen av prestationer mellan olika enheter inom 

en organisation. Debiteringen skapar en fördelning av intäkter och kostnader bland 

enheter inom företaget. Internprissättning möjliggör att jämföra nyttan av en 

prestation med de kostnader prestationen genererar. Implementering av internpriser 

ökar mätbarheten mellan olika enheter inom en organisation vilket kan agera 

beslutsunderlag vid strategiska beslut. 
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Likaså ökar internprissättningen resultatmedvetenheten inom företag vilket skapar 

vinstfokus internt (Ax, Johansson & Kullvén, 2012; Anthony, Govindarajan, 

Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014). 

 

3.2.1.2 Organisationsstruktur 

Ax, Johansson och Kullvén (2012) redogör för två olika beskrivningsmodeller eller 

perspektiv på organisationsform, det vertikala perspektivet och det horisontella 

perspektivet. Inom det vertikala perspektivet betraktas företaget som en hierarki och 

det horisontella perspektivet betraktar företaget som en värdekedja. Vid utformning 

av ekonomistyrningen inom det vertikala perspektivet är ägarnas krav ofta 

utgångspunkten. I det horisontella perspektivet utgör kundvärde utgångspunkten vid 

utformning av ekonomistyrning. Ansvarsfördelningen är ett annat centralt styrmedel. 

Anthony et al (2014) delar in fördelningen av ansvar i fyra olika ansvarsenheter; 

kostnadsansvar, intäktsansvar, lönsamhetsansvar och investeringsansvar. 

 

Kostnadsansvarsenheten delas upp i två olika typer av kostnader, engineered costs 

och discretionary costs. Fördelningen av ansvar styrs av mätbarheten inom varje 

enhet, exempelvis vid utdelning av ett kostnadsansvar måste kostnaderna som  

enheter genererar kunna mätas. Likaså är contrability principle av största vikt när 

ansvar delas ut. Contrability principle innebär att ansvar endast bör tilldelas över 

något som kan påverkas eller kontrolleras annars är det demotiverande. Det gör att 

principen är av största vikt när ansvar ska tilldelas mellanchefer eller om beslut om 

decentralisering skall genomföras (Anthony et al, 2014). Belöningssystem är vanligt 

förekommande i många företag och tjänar olika syften. Det vanligaste syftet med att 

implementera ett belöningssystem är att motivera de anställda inom företaget. Andra 

syften med belöningssystem kan vara att få anställda att stanna kvar inom företaget. 

Belöningar inom belöningssystem kan bestå av både finansiell karaktär och icke- 

finansiell karaktär. Finansiell karaktär i form av bonusar och provisionsbaserat 

lönesystem. icke-finansiella belöningar kan utgöras av en befordran, ökade 

befogenheter eller utökad ledighet (Ax, Johansson & Kullvén, 2012). 
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3.2.1.3 Mindre formaliserad styrning 

Mindre formaliserad styrning inkluderar vad som karaktäriseras som mjuka 

styrmedel. Trots att tyngdpunkten inom ekonomistyrningen ur ett traditionellt 

perspektiv legat på formella styrmedel och organisationsstruktur, har vikten av mjuka 

och icke-finansiella mätetal ökat. Kulturen inom företaget är en aspekt som vuxit 

fram som ett viktigt styrmedel. Företagskulturen består och är uppbyggd av de 

normer, värderingar, symboler och rutiner som existerar inom företaget. ”Med en 

organisations kultur menas dess inre liv, det vill säga sättet att leva, tänka, handla 

och vara” (Olsson & Skärvad, 1995, s. 69). Företagskulturen påverkar det sätt på 

vilka personer fattar beslut, kommunicerar, vad som eftersträvas och vad som inte är 

önskvärt inom företaget. Anledningen bakom framväxt av intresset kring 

företagskultur kan härledas till olika faktorer. En förklaring är strävandet efter 

decentralisering och behovet av flexibilitet inom företagen. 

 

Två andra mindre formaliserade styrmedel är idén om lärande och medarbetarskap. 

På grund av de förändringar som äger rum i företagens interna och externa miljö, har 

fler idéer om nya former för att organisera, samordna och styra företag introducerats. 

Lärandet definieras och konkretiseras genom att säga att uppfattningen om hur arbete 

skall genomföras har förändrats. Det kan i praktiken innebära att utföra arbetet med 

högre kvalitet, på kortare tid eller på ett nytt sätt. Medarbetarskap innefattar en 

demokratisering av arbetslivet, där de anställda får möjlighet att påverka sitt arbete. 

För att kunna karaktärisera ett företag som demokrateristiskt organiserat krävs enligt 

Sandkull och Johansson (1996) att de anställda har möjlighet att påverka 

arbetsplatsens utformning och anställningsförhållande. Medarbetarskap är en strategi 

för att öka engagemanget och vilja bland de anställda. En organisationsstruktur som 

utmärks av egenskaperna hos medarbetarskap blir mer ändamålsenliga än en 

traditionell hierarkisk och byråkratisk organisationsstruktur (Nielsen & Högström, 

1996) (Ax, Johansson & Kullvén, 2012) 

 

3.2.2 Prestationsmått 

Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2012) ägnar företag mycket tid åt att mäta olika 

aspekter på verksamheten. Intäkter och kostnader samt in- och utbetalningar mäts 

inom ramen för produktkalkylering, budgetering och den interna redovisningen. 
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Prestationsmätning är ett annat område inom vilket mätningar av  

verksamhetsaspekter görs. Begreppet prestation avser vad som har åstadkommits  

eller vad som i framtiden ska åstadkommas, vad som har presterats eller kommer att 

presteras. En prestation innefattar ett brett spektrum av aktioner. Det kan vara 

tillverkning av en vara, utförandet av en tjänst eller arbete med att få nöjda 

medarbetare och kunder. Prestationsmätning definieras som mätningen av olika 

aspekter på prestationer. Ett prestationsmått utgör information om en prestation, 

exempelvis ett tal på en skala som indikerar på hur väl prestationen utförts. Vad en 

prestation har kostat, hur lång tid en prestation planeras ta eller tog att genomföra, 

vilken kvalitet utförandet av en prestation har haft och vad förtagets kunder anser är 

viktiga aspekter utgör exempel på prestationsmått. Nyckeltal, mätetal, styrtal och 

styrmått är andra benämningar av prestationsmått. Även ”kritiska 

prestationsindikationer”, engelska ”key performance indicators” (KPI) (Ax, 

Johansson & Kullvén, 2012). Enligt Parmenter (2010) arbetar många företag med fel 

mått som felaktigt används som KPI. Anledningen bakom det är att få organisationer, 

företagsledare och konsulter har utforskat vad KPI verkligen är och innebär. 

Parmenter (2010) redogör för att det finns tre typer av prestationsmått: 

 

1. Key result indicators (KRI), vilket mäter hur något har utförts utifrån ett 

perspektiv, exempelvis hur väl något är utfört. 

2. Performance indicators (PI). Beskriver vad som ska göras. 

3. KPI beskriver vad som ska göras för att öka prestationen. 

 
 

KPI representerar en uppsättning mått som fokuserar på aspekter av organisationens 

prestation som är mest kritisk för organisationen och framtiden av organisationen 

(Parameter, 2010). Syftet med prestationsmätning tar sin utgångspunkt i de delmål 

som företagens verksamhetsmål bryts ned i. Företag existerar för att uppfylla mål. I 

företagens verksamhetsplanering bryts huvudmålet ned i delmål och klargör hur de 

skall uppnås. Då delmålen utgör utgångspunkten härleds syftet med 

prestationsmätningen till strategiimplementering. Enligt Kald och Nilsson (2000) är 

mätningar av finansiella prestationer, exempelvis lönsamhet, resultat, kostnader och 

försäljning de mest betydelsefulla av tradition. Exempel på finansiella mått är 

räntabilitet. 
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Räntabilitetsmått har en lång historia och består av olika former där tre används med 

högst frekvens; räntabilitet på sysselsatt kapital, räntabilitet på eget kapital och 

räntabilitet på totalt kapital. Däremot har intresset för icke-finansiella mått ökat stort 

under de senaste åren. Förklaringen till framväxten relaterar Ittner och Larcker 

(1998) och Kaplan och Norton (1996) till de brister som upplevts med finansiella 

mått: 

 

 Att användandet av finansiella mått alltför starkt fokuserar på redan inträffade 

händelser. 

 Att finansiella mått ger allt för lite information om hur strategiska 

målsättningar ska kunna uppnås. 

 Att företagsmiljön har förändrats. Konkurrensmedel såsom kundorientering, 

nöjda medarbetare, hög kvalitet, snabba leveranser och god service har i de 

flest fall blivit allt viktigare. Prestationsmått som fångar upp aspekter på 

dessa konkurrensmedel behövs därför. 

 

Ledtid, tiden från att en kundorder mottagits till att ordern är levererad till kund, och 

kundnöjdhet, graden av kundtillfredsställelse, är två former av icke-finansiella mått 

som vuxit fram (Ax, Johansson & Kullvén, 2012). 

 

3.3 Tillit på Digitala P2P-Plattformar 

“Sharing saves people time, money and aggravation. But what really greases the 

wheels of this fast-growing economy is trust; it’s what allows someone to take a ride 

from a stranger or rent a room in a house from someone they’ve never met. Yet it’s 

also one of the biggest concerns of using sharing economy services.” 

(Ufford, 2015). 

 
 

3.3.1 Tillit i en digital kontext 

När samtal om tillit i digitala sammanhang råder, finns det en skillnad mellan allmän 

e-handel och kollaborativ konsumtion inom delningsekonomin. E-handel tillhör 

segmentet business to consumer (b2c) där en transaktion utgörs från företag till kund. 
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Inom den kollaborativa konsumtionen så sträcker det sig från p2p till b2c, beroende 

på vilken typ av plattform de använder. Det finns en otydlighet mellan vad som  

anses vara företag eller individ (Gansky, 2012). B2c-modellen är inget nytt för 

konsumenter. Problematiken ligger i p2p-delningen där tillit är en avgörande faktor 

för plattformens existens. Hög tillit stimulerar ökad konsumtion på internet, något 

som krävs i ännu större grad i p2p där mellanhänder inte är inblandade (Xiong &  

Liu, 2004; Chang, Cheung & Tang, 2013). 

 

Asymmetrisk information är ett begrepp som används när trovärdighet på internet 

diskuteras, det vill säga att de olika parterna på en plattform inte upplever  

information likadant. Quinn, Lewis, O’Sullivan och Wade (2009) menar att varje 

individ har en egen form av tillit till en tjänst. Alla upplever saker olika, därför måste 

ryktessystemet skapa en subjektiv användarupplevelse. Quinn et al (2009) påstår att 

flera ryktessystem ofta misslyckas med detta, att det blir ett objektivt fokus. Pavlou 

och Gefen (2004) delar upp asymmetrisk information i två olika delar, individers 

online-identitet och produktkvalitet. Gällande online-identitet så interagerar 

människor ofta med andra på internet som de aldrig har mött tidigare. Därmed 

uppstår svårigheter med att binda online-identiteter till en specifik person (Ba, 2001; 

Resnick, Zeckhauser, Friedman & Kuwabara, 2000). Här betonar Quinn et al (2009) 

att plattformarna måste komplettera med någon form av ryktessystem, där användare 

kan mätas i trovärdighet, ärlighet, rykte och kompetens. En annan faktor är 

konsumentens relation till produkten, då en konsument som handlar via internet inte 

har någon möjlighet att testa eller se produkten i förväg. I flera fall måste även 

kunden betala i förväg innan produkten erhålls vilket skapar en ökad risk gentemot 

konsumenten. Dock har nya betalningslösningar som exempelvis Klarna förenklat 

processen (Jøsang, Ismail & Boyd, 2007; Klarna, 2016). 

 

Något som har förenklat och framförallt förbättrat trovärdigheten mellan kunder på 

p2p-plattformar är de funktioner som sociala medier har medfört. Sociala medier  

ökar profilstyrkandet på p2p-plattformarna genom online-identiteter som ger en ökad 

tillit för transaktioner mellan individer. De sociala graferna på internet tillåter en 

användare att granska andra användares personliga information. Beroende på 

sekretessinställningar kan intressen, plats och användarens sysselsättning upptäckas 

vilket ökar andra användares förtroende för att online-profilen motsvarar en    verklig 
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offline-profil. Tonkinwise (2012) menar att människor litar på andra som delar sin 

egen smak och intressen. Användares tillit till andra på plattformen hänger samman 

med användarens tillit till det specifika plattformsföretaget. Om användaren är  

positiv till plattformens utformning så kan det även öka kundens förtroende till 

företaget överlag (McKnight, Choudhury & Kacma, 2002). Brogan och  Smith 

(2009) resonerar tillsammans med Zhou (2011) att plattformens design är en 

avgörande faktor för att bygga upp initial tillit. Andra element som domännamn, 

innehåll, plattformens existenstid och antal kommentarer och länkar från andra 

användare är även en avgörande faktor. Kvantiteten av innehåll har visat sig vara 

väldigt viktig, då det ofta är så kunder mäter plattformens eller webbsidans relevans. 

 

3.3.2 Skapa tillit online 

Beldad, De Jong och Steehouder (2010) har redogjort betydande dimensioner som är 

förknippat med tillit inom e-handel. Först och främst beskriver de att viljan att förlita 

sig på andra människor upplevs olika bland individer. Jones och George (1998) 

beskriver tillit som en psykologisk konstruktion, där ett möte av individers värden, 

attityder, humör och känslor formar resultatet av tillit.”Trust is also regarded as an 

attitude, which is neither subjective nor objective, and does not simply involve 

mechanical influences from the environment since it has to be learned” (Luhmann, 

1979, s. 27). 

 

Beldad, De Jong och Steehouder (2010) argumenterar för att företag ska arbeta med 

visuella attribut på sina plattformar. Det kan till exempel vara företagets 

kontaktinformation, som kan ses som en tillitsbyggande faktor. Vidare förklarar 

Beldad, De Jong och Steehouder (2010) tillsammans med Metzger (2006) att ju mer 

förtrogen användaren är med internet, desto större chans är det för den användaren  

att skapa tillit till e-transaktioner. 

 

En plattforms användarvänlighet har visat sig vara väldigt betydelsefull enligt flera 

studier. Flera studier har kartlagt att plattformar som har disponibla funktioner 

enklare kan navigera sina användare till deras önskemål, vilket skapar ett ökat värde 

som genererar förtroende för tjänsten (Bart, Shankar, Sultran & Urban, 2005; Chen, 

2006; Flavian, Guinaliu & Gurrea, 2006). Chau, Hu, Lee och Au (2007) förklarar 

vidare och trycker på betydelsen av användarvänlighet vid kundens första intryck. 
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Då en kund besöker plattformen för första gången, skall det vara enkelt att hitta och 

navigera på plattformen. Fortsättningsvis så är plattformens informationskvalité 

betydelsefull, där användare söker tydlig och komplett information. Vidare diskuterar 

Beldad, De Jong och Steehouder (2010) om hemsidor och plattformars grafiska 

design. De tydliggör att en tredimensionell layout skapar högre förtroendeintryck hos 

användaren. Följaktligen nämns förmågan att kunna skapa privata profiler som 

matchar ens offline-identitet. Visuella fotografier är något som kan styrka förtroendet 

när privatpersoner handlar av varandra. Plattformstjänsten AirBnB har nyligen 

introducerat en tjänst där du kan spela in en introduktionsvideo på dig själv, vilket 

blir mer personligt (Gefen & Straub, 2004; AirBnB, 2016). 

Figur 6: Här presenteras Beldad, De Jong och Steehouders (2010) dimensioner som kan användas 

för att skapa ökad tillit, utifrån ett B2C-perspektiv. 

 
 

Koufaris och Hampton-Sosa (2004) visar i sin studie att viljan från plattformsföretag 

att personifiera sin produkt efter kunders efterfrågan, skapar en slående skillnad för 

kunders initiala tillit till en plattform. Tillsammans med en lockande produkt, så 

söker också kunder efter trygga betalningslösningar och privat säkerhet. 
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Ett flertal studier påpekar dock att majoriteten av respondenterna som deltog i  

studien medgav att de inte ens läser de olika plattformarnas användarvillkor innan de 

ger ut sina privata uppgifter. Trots det så anser många användare att privat sekretess 

är en viktig värdefaktor som skapar ytterligare förtroende för en plattform (Arcand, 

Nantel, Arles-Dufour & Vincent, 2007; Jensen, Potts & Jensen, 2005; Vu et al, 

2007). 

 

Här använder flera företag en tredje part, externt, som styrker förtroendet för  

tjänsten. I Sverige finner vi exempel som betalningslösningen Klarna och Pay Pal, 

vilka fungerar som en artificiell certifiering som skapar trygghet. Efter fokusering på 

kunden och hemsidan/plattformen så finns det klarligen faktorer som hör samman 

med den specifika organisationen bakom tjänsten. Beldad, De Jong och Steehouder 

(2010) indikerar att det handlar om företagets allmänna rykte. Ett rykte som primärt 

byggts upp online, där recensioner och omdömen från kunders tidigare erfarenheter 

återfinns. En annan faktor som mäts är det faktiska värdet som företaget levererar 

gentemot vad de utlovar att leverera. Mycket handlar om det initiala intrycket från en 

kund, en god första upplevelse leder troligtvis till att kunden kommer att återanvända 

till tjänsten och känna förtrogenhet (Jøsang, Ismail och Boyd, 2007). 

 

3.3.3 Skapa tillit på p2p-plattformar 

“The sharing economy offers more opportunities to win a customer’s trust, and more 

occasions to put it at risk” (Gansky, 2012, s. 90). 

 

I tidigare stycke presenteras teorierna om hur tillit byggs för onlineföretag. Däremot 

finns det fortfarande brister kring hur tillit skapas på p2p-plattformar. En komplexitet 

uppstår då konsumenten måste känna sig trygg mot både företaget och andra 

användare på plattformen (Gansky, 2012). Jungscheng, Zhengbin, Weizia, Huaimin 

och Gang (2014) indikerar att det finns två tillitsvärden bland användare, direkt tillit 

och indirekt tillit. Den direkta tilliten kan förklaras i förloppet där direkt feedback  

ges mellan användare X och Y. Den indirekta tilliten för användare X och Y kan 

utvinnas genom tidigare rekommendationer som användare Y fått från tidigare 

interaktioner. Därefter kan den totala tilliten mellan två användare produceras genom 

att kombinera dessa två tillitsvärden. Nedan presenteras en modell där de två 

tillitsvärdena appliceras i en komplett modell. 
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3.3.3.1 BlaBlaCars tillits-modell 

Bilpool och samåkningstjänsten BlaBlaCar är ett av Europas mest framgångsrika 

företag inom delningsekonomin. Företaget tog fram en modell som kan användas för 

att bygga upp tillit på p2p-marknaden. De kallar modellen för D.R.E.A.M.S. Den är 

indelad i sex olika steg, baserat på företagets egna erfarenheter inom branschen om 

hur tillit byggs bland användare på en plattform. Gauthey (2013) beskriver processen 

som att alla användare på en plattform måste ha tillgång till information som är: 

Declared, Rated, Engaged, Active, Moderated och Social. 

 

 Declared – Här ska alla användare på plattformen medge sitt namn, ett foto 

och ange en kortare biografi om sig själv, beroende på vilken typ av 

plattformsservice det är. 

 Rated – Plattformarna bör ha ett sorts verktyg som gör att användarna kan 

betygsätta varandra. Det ökar tilliten inom communityn då användare som ger 

varandra betyg och omdömen skapar ett ökat förtroende genom hela 

plattformen. 

 Engaged – Här måste företaget bakom plattformen installera olika medel som 

kan bevisa för båda parter på plattformen att de är seriösa, gällande ett köp. 

Lösningar kan vara olika betalningssystem och förtroendegivande tredje- 

parter, något som även Beldad, De Jong och Steehouders (2010) styrker med 

sin modell (Figur 6), att plattformar behöver tredjeparts-garantier. 

 Active – Hur aktiva är plattformens användare? Hur ofta svarar de? En aktiv 

användare genererar ökad tillit för andra användare. Därför bör senast 

aktivitet framhävas i form av tid och datum för senaste aktivitet på 

plattformen. 

 Moderated – Kontrollen av de uppgifter som har deklarerats av 

medlemmarna på plattformen. Exempelvis stämmer e-postadress, postadress 

och bankuppgifter. Här måste även företaget finna en balans i vad som 

publiceras, det vill säga accepterandet av text och visuellt innehåll. Detta i 

form för att säkerhetsställa att det finns god kvalitet och väsentlig information 

på plattformen. 

 Social – Synkroniseringen till sociala medier. Facebook, Twitter, LinkedIn 

etc. ger styrkande bevis till användares offline-identitet (Gauthey, 2013). 



- 43 - 

 

 

 

 

Figur 7: D.R.E.A.M.S. En tillits-modell framtagen av BlaBlaCar (Gauthey, 2013). 

 

 

3.3.4 Ryktessystem 

I online-sammanhang så är ryktessystem ett kollektivt mätverktyg där trovärdighet 

beräknas från de olika medlemmar, referenser och rating-system som finns (Jøsang 

Ismail & Boyd, 2007). Värdet med ryktessystem är vitalt för en digital plattform. Ett 

exempel är eBay där positivt eller negativt omdöme ofta förhåller sig till hur mycket 

som säljs. Dagens system som modellen ovan presenterar, opererar i syfte för att öka 

användares tillit till tjänsten. Detta görs i form av att användarna kan ge betyg i olika 

skalor till varandra. Resnick och Zeckhauser (2002) förklarar att ett ryktessystem 

samlar och distribuerar feedback om användares tidigare beteenden och handlingar. 

Tonkinwise (2012) redogör att syftet är att öka transparensen, att öka trovärdigheten 

genom att belysa användares tidigare erfarenheter (Xiong & Liu, 2004). Vidare 

poängterar Resnick, Zeckhauser, Friedman och Kuwabara (2000) att det systemet 

måste innehålla tre egenskaper för att fungera: 

 

1. Alla enheter måste vara långvariga, så att det alltid finns en förväntan om 

framtida interaktioner. 

2. Det ska finnas betyg om aktuella interaktioner. 

3. Betyg på tidigare interaktioner måste vägleda beslut om aktuella 

interaktioner. 

 

Betydelsen av att alla enheter ska vara långvariga syftar på att det i princip ska vara 

omöjligt eller åtminstone svårt att byta identitet eller pseudonym då det kommer att  

ta bort tidigare beteenden. Däremot argumenterar Dellarocas (2006) och Jungscheng 

et al (2014) att användares beteenden ändras med tiden. Därmed kan tidigare 

omdömen vara irrelevanta, vilket plattformarna kan ta i åtagande, det vill säga att 

bara visa de senaste omdömena som användaren har fått. Detta har en undersökning 

visat då en fallstudie har gjorts på handelsplattformen eBay. 
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Vidare om Friedman och Kuwabaras (2010) egenskaper, så symboliserar den andra 

egenskapen viljan att ge betyg till andra. Det är oftast inte ett problem i  

centraliserade system, men kan vara utmanande för distribuerade system där det 

måste finnas någon form av incitament för att öka viljan att betygsätta varandra på en 

plattform. Den sista egenskapen beror på ryktessystemets användarvänlighet, det vill 

säga hur människor använder systemet, enkelheten att följa tidigare interaktioner på 

plattformen (Jøsang, Ismail & Boyd, 2007). 

 

3.3.5 Community - En digital gemenskap 

”When we have a community, we have fulfillment in one another, mutual aid and 

support, and caring neighbors to depend on. Without community, we are isolated 

beings, disconnected, and unable to resist oppression collectively or to unite towards 

common goals.”(Albinsson & Perera, 2012, s. 309). 

 

Burke (2006) menar att människan alltid känt sig i behov av att tillhöra en social 

grupp, något som har utvecklats ännu mer på senare år. Tillhörigheten av en 

community18  är en av de största faktorerna till att delningsekonomin har slagit sig 

fast i våra samhällen. Människor delar med sig av tjänster och varor för att anknyta 

sig till någon form av community, ett deltagande medför lycka, igenkännande och 

tillfredställelse (Grassmuck, 2013; Van de Glind, 2013; Owyang, Samuel & 

Grenville, 2014). Enligt en undersökning genomförd av PWC (2015) så medger 78 

% av respondenterna att delningsekonomin bidrar till starkare communities. 

Människor väljer att medverka i kollaborativa communities för att hjälpa andra 

människor och miljön, genom att dela och ta hänsyn till hållbarhetsfrågor (Prothero  

et al, 2011; Sacks, 2011; Phipps et al, 2013). Botsman och Rogers (2011) vittnar om 

att det är något som vuxit fram starkt under teknologins utveckling i samband med 

den kommande millenium-generationen, då den nya generationen av människor är 

mer öppna, interaktiva och villiga att samarbeta. Människor vill ha tillgång till 

mycket, men behöver i många fall inte ha ägarskap. 

 

 

 

 

 
 

18 
En community är en social nätverkstjänst, en mötesplats online och en modern form av socialt 

nätverk. 
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Communities har blivit en av de mest effektiva marknadsstrategierna bland företag, i 

form av att bygga relationer till sina kunder, tidigare kallat relationsmarknadsföring 

(Gummesson 2008; McWilliam 2000). Vidare argumenterar McWilliam (2000) att 

varumärkesbyggande communities ställer höga krav på företagen, då företagen måste 

ha kontroll och styra sin verksamhet men parallellt låta användarna ha fria ord. En 

balans som kan vara komplicerad att uppnå, då communityn ska spegla varumärkets 

värderingar. Inom delningsekonomin kvalitetssäkrar företagen sina communities 

genom skapandet av användarprofiler och betygssättning av de tjänster som utgörs. 

Shang, Chen och Liao (2006) menar att en icke-anonymitet i en community skapar 

högre lojalitet på längre sikt till företaget. Däremot så finns det inget kausalt  

samband mellan hur aktiv eller passiv en användare är, sett till varumärkeslojalitet. 

Det beror mer på allmänt sociala faktorer. 

 

Flera företag inom delningsekonomin försöker inspirera sina användare till att vara 

mer aktiva på plattformen. AirBnB har exempelvis lagt ut flera videos där de 

förklarar vad som krävs för att vara en bra värd. Jämförelsevis så har också 

crowdfunding-plattformen Kickstarter publicerat tips till sina användare om hur de 

bäst ska presentera sin affärsidé för att enklare attrahera investerare. Dessa åtaganden 

kan generera nöjdare användare och på lång sikt öka kvalitetssäkringen på 

plattformen (Hesseldahl, Nielsen, Abrahemsen, Jensen & Hansen, 2015). Däremot 

har förmodligen inte alla användare ett intresse för att bidra till plattformen, så 

företagen bör granska de användare som är mest aktiva och eventuellt använda en del 

som ambassadörer för diverse aktiviteter. Ambassadörer fungerar som effektiva 

marknadsföringskanaler, något som har vuxit i takt med de sociala mediernas roll 

inom marknadsföringen. 

 

Oavsett storleken på plattformen så är det essentiellt för företag att synas. Här kan 

företag ta hjälp av varandras databaser. Utbytet av information kallas att dela API19, 

application programming interface. Ett exempel är att flera hotell väljer att synas på 

globala plattformar som Hotels.com eller Trivago.se. Däremot tar plattformarna en 

viss avgift för att låta hotellen synas där (Hesseldahl et al, 2015). 

 

 

 
19 

En funktion (gränssnitt) som möjliggör att flera applikationsprogram kan kommunicera sinsemellan. 
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3.3.6 Word-of-mouths inverkan 

Word-of-mouth definierades till en början som en muntlig form av kommunikation 

mellan bekanta. Begreppet har utvecklats i takt med teknologins framväxt och 

benämns mer ofta som elektronisk word-of-mouth, där kommunikationen nu sker via 

internet (Henning-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004).  Då  

delningsekonomin präglas av p2p-tjänster så är word-of-mouth en vital del för 

plattformsföretagen. För när en konsument saknar kunskap om en produkt så blir 

kundens referenser centrala i sammanhanget (Kirmani & Baumgartner, 2000). Enligt 

en undersökning gjord av PWC (2015) bland konsumenter inom delningsekonomin 

så menar 64 % att användarregler på plattformen är viktigare än landets statliga  

lagar. Vidare säger 69 % av konsumenterna att de inte förlitar sig på verkande  

företag inom delningsekonomin förrän någon de litar på rekommenderar företaget. 

Figur 8: Transitivt förtroende (Jøsang, Ismail & Boyd, 2007). 

 

 

Figur 8 illustrerar processen om transitivt förtroende. Det vill säga att personer 

använder varandra som referenser och därigenom skapas en ökad tillit till produkten 

då användarna har en bekant som in sin tur har en bekant som testat den aktuella 

produkten (Jøsang, Ismail & Boyd, 2007). När en konsument väl har samverkat i en 

delningsprocess, så är det enligt statistik framtagen av Vision Critical och Crowd 

Companies (2014) 91 % av alla konsumenter som skulle kunna rekommendera den 

senaste delningsservicen de använt till en vän eller kollega. Vidare visar en 

undersökning framtagen av Chattertjee (2001) att de flesta av respondenterna väljer 

att studera tidigare onlineomdömen innan de fattar sitt slutgiltiga köpbeslut. 

 

Grönroos (2008) konstaterar att företagen bör ge kunderna något utöver det vanliga. 

Något som överträffar deras förväntningar, vilket ofta bekräftar kvalitén som leder 

till word-of-mouth. Oh, Animesh och Pinsonneault (2016) argumenterar vidare enligt 

redovisad statistik att word-of-mouth är en nyckelfaktor för digitalt drivna företag. 
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Dellarocas, Gao och Narayan (2010) anser enligt sin undersökning att  

ryktesspridning i form av word-of-mouth blir starkare om en produkt eller tjänst är 

mer nischad på marknaden, exempelvis Uber och AirBnB. Uber arbetar succesivt 

med att motivera sina användare att sprida tjänsten De erbjuder sina användare 

rabatter när en användare bjuder in nya användare till plattformen (Owyang, Samuel 

& Grenville, 2014). 

 

Word-of-mouth kan mätas i volym och valens, där volymen mäter antal word-of- 

mouth-interaktioner och valensen fångar meddelandets karaktär (positivt eller 

negativt) (Liu, 2006; Chevalier & Mayzlin, 2006; Lin & Heng, 2015; Oh, Animesh  

& Pinsonneault, 2016). Vidare poängterar Liu (2006) att volymen har störst kraft, då 

det skapar en ökad medvetenhet på marknaden. Huang, Chen, Yen och Tran (2015) 

indikerar att positiva omdömen kan öka produktens värde medan negativa uttalanden 

kan användas för att förbättra produkten. Det utgör komplikationer för företag inom 

delningsekonomin, då företagets ansikte utåt, plattformens providers, således inte är 

anställda av företagen. För att kunna leverera god servicekvalitet till marknaden så 

arbetar de olika företagen flitigt med att utveckla ratingsystem. Cook (2015) menar 

att Ubers chaufförer måste nå minst 4,6 på en fem-gradig skala. Uber skickar ut 

nyhetsbrev varje vecka till sina chaufförer där förarens betyg presenteras. Där kan 

föraren även ta del av recensioner som kunder har skrivit, vilket kan vara avgörande 

för kunders slutgiltiga köpbeslut. Hung och Li (2007) argumenterar även för att 

elektronisk word-of-mouth särskiljer sig mot traditionell word-of-mouth då den 

onlinebaserade varianten innehåller text och därför kan existera under en obestämd 

tid, vilket gör den påtaglig och mätbar. 

 

3.4 Inramning av den teoretiska referensramen 

Den teoretiska referensramen består av tre huvudområden; delningsekonomin på den 

svenska marknaden, verksamhetsstyrning och tillitsskapande på digitala p2p- 

plattformar. Den första delen behandlar delningsekonomin på den svenska 

marknaden. Fenomenets framväxt och utveckling till idag (läs 2016). De andra två 

delarna genererar teoretiskt underlag till de svenska företagens arbete med att skapa 

tillit. Företagens arbete med att skapa tillit utgörs av två delar. 
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Arbetet med att skapa tillit och händelseförloppet fram till att tillit är skapad har sin 

start i hur företaget arbetar internt inom verksamheten. Verksamhetsstyrningen 

utformas efter de val av styrmedel som görs. Samt vilka nyckeltal som lyfts fram för 

att skapa ett prioriterat mätunderlag. Alltjämt utgör verksamhetsstyrningen en central 

punkt för de svenska företagen inom delningsekonomin. Den andra delen av arbetet 

med att skapa tillit är kopplat till arbetet med kunderna och den externa marknaden. 

Hur företagen arbetar för att attrahera marknaden och kunderna på den. Då tillit 

innehar en nyckelroll i arbetet med att attrahera nya användare har teorier kopplats 

till två aspekter av tillit. Den första aspekten är tillitens förekomst i en  digital 

kontext. Hur tillit tar sig uttryck och tar form online på internet och digitala p2p- 

plattformar. Den andra aspekten är hur tillit skapas på p2p-plattformar. Teorier som 

behandlar hur tilliten skapas och vilka verktyg som förekommer i  

skapandeprocessen. Således har teorierna kring verksamhetsstyrning och 

tillitsskapande på digitala p2p-plattformar utformats för att agera analysunderlag till 

den insamlade empirin. Följaktligen kommer inte all teori som presenteras behandlas 

i den empiriska analysen. Det teoretiska området om delningsekonomin på den 

svenska marknaden har utformats för att bidra med att ge en helhetsförståelse för hur 

de olika delarna samverkar i skapandeprocessen av tillit. Likaså ge en helhetsbild av 

tillitens roll. Analysen har utformats utefter det händelseförlopp som processen utgör 

i modellen nedan. Händelseförloppet är uppdelat i två delar som utgörs av företagens 

arbete internt med verksamhetsstyrningen och arbete med tillitsskapande hos den 

externa marknaden. Figur 9 kan appliceras på företag inom den sektor 

delningsekonomin utgör oavsett bransch. 

Figur 9: Teoretisk inramning. 
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4 Teoretisk och empirisk analys 
 
 

I detta kapitel presenteras den empiriska undersökning som samtidigt knyts samman med den teoretiska 

referensramen. Denna kombination ligger till grund för att nå fram till en gemensam förståelse för hur företag 

skapar tillit på sina p2p-plattformar. Kapitlet kommer att formas efter det händelseförlopp, från den interna 

verksamhetsstyrningen till det externa skapandet av tillit med kunden. Med detta upplägg kommer företagens 

arbete med tillitsskapande enklare kunna kartläggas och potentiella brister kommer kunna presenteras. 

 

 

4.1 Studiens respondenter 
 

 
 

Figur 10: Studiens respondenter. 
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4.2 Verksamhetsstyrning 

4.2.1 Ett extra kundfokus 

Företagen som agerat intervjuobjekt vittnar om att styrmedel som tar hänsyn till ett 

bredare spektrum än enbart det finansiella, blir vitala för att generera värde som 

styrmedel. Företagens interna verksamheter indikerar på en förflyttning av fokus vad 

gäller val av styrmedel. Styrmedel utformade efter enbart finansiella mätetal får en 

sekundär betydelse. Det går emot traditionellt fokus och följer den utveckling Ax, 

Johansson och Kullvén (2012) lyfter fram, där mjuka mätetal och mindre 

formaliserade styrmedel får större uppmärksamhet. Respondenterna, exempelvis 

Radosavljevic, betonar att fokus på att mäta tillförseln av användare är av primär 

betydelse. Inte bara en kvantitativ mätning av antalet användare utan också en 

kvalitativ mätning av antalet unika användare och profilen på användarna som visar 

störst intresse. Jansson menar att om kunderna upplever en nöjdhet, förväntas de 

återbesöka den digitala plattformen eller återanvända den tjänst företagen inom 

delningsekonomin erbjuder. Det går i linje med Ax, Johansson och Kullvén (2012) 

beskrivning av det horisontella perspektivet av organisationsform som ämnar utgå 

från kunden och skapa värde ur ett kundperspektiv. 

 

Delningsekonomins komplexitet försvårar möjligheten att applicera traditionella 

styrmedel på företagens interna verksamheter inom delningsekonomin. Definitioner 

av fenomen blir utdaterade i takt med delningsekonomins framväxt. Dahlén (2015) 

redogör att definitioner av begrepp bör omvärderas, där han exemplifierar 

problematiken genom att ifrågasätta giltigheten av klassifikationen av en anställd. 

Uber har enligt det traditionella synsätt av vad en anställd är, 4000 anställda men 

sysselsätter betydligt fler människor runt om i världen. Minoz utvecklar 

problematiken som försvårar att applicera traditionella styrmedel för att beskriva 

företags interna verksamhet. Hon redogör att de distinkta gränserna för vad som är en 

kund eller vem som är konsument och producent inte är kompatibla i det landskap 

delningsekonomin skapar med diffusa gränser. Således förtydligar Minoz att dagens 

begreppsapparat är inkompatibel med delningsekonomin. Företagens kunder inom 

delningsekonomin är inte synonymt med enbart konsumenterna av det värde 

företagen skapar. 
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Företagen fyller en roll att skapa värde för både providers och receivers, vilket gör att 

företagets värdeskapande riktar sig mot både producenter och konsumenter i 

traditionella termer. Det gör att appliceringen av traditionella nyckeltal likt 

”kundnöjdhet” försvåras men inte omöjliggörs. 

 

Minoz förtydligar att företag måste fastställa vad de levererar och vilka effekter och 

värden de ämnar skapa snarare än vilka traditionellt utformade nyckeltal eller mätetal 

de ska uppnå. Jansson (2016-05-10) menar att ”Det är många inmalda tankelinjer 

som kommer att ändras om. Om man tittar på lite större företag så är det till och  

med så att man har börjat ändra att enbart kolla på nöjd kundindex utan istället ser 

man även till nöjd leverantörindex. Man vill ha positiva känslor i hela ledet”. 

Indikationer om att företagen breddar sitt fokus kring upplevd nöjdhet, går parallellt 

med att innebörden av termen ”kund” breddas. 

 

Flera av företagen beskriver en utveckling där mätetal som kundnöjdhet fortfarande 

är relevant men Minoz menar att det inkluderar ett bredare spektrum av nöjdhet. 

Kundnöjdheten som mätetal inom delningsekonomin mäter då en upplevd nöjdhet av 

hela kedjan som utgör ett ekosystem av värdeskapande som är sammankopplat. 

Respondenterna vittnar om att det finansiella perspektivet är av yttersta vikt men inte 

av primärt fokus i den fas företagen befinner sig. Detta går i linje med den utveckling 

som Ax, Johansson och Kullvén (2012) belyser. ”Kortsiktiga mål är kopplade till 

expansion, då främst genom att inbringa nya användare mer än att öka 

lönsamheten” (Radosavljevic, 2016-04-12). Jansson bekräftar att flera företag 

befinner sig i en fas där fokus primärt är rikta mot att samla in en användarbas för att 

bygga plattformen och deras värdeskapande på. Bygga en användarbas som skapar 

förutsättningar till att generera intäktsströmmar och finansiellt mätunderlag. 

 

Nilsson och Olve (2013) samt Ax, Johansson och Kullvén (2012) hänvisar till den 

uppdelningen Samuelsson (2004) föreslog om att dela in styrmedlen i tre kategorier; 

formella styrmedel, organisationsstruktur och mindre formaliserade styrmedel. Inom 

företagen på den svenska marknaden har två av dessa tre kategorier kunnat utläsas, 

nämligen formella styrmedel och organisationsstruktur. Anledningen till avsaknaden 

av mindre formaliserade styrmedel som karaktäriseras av företagskultur anser 

Jansson bero på företagens relativt unga ålder. 
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Enligt Jansson tar företagskultur tid att bygga upp och många av de företag som 

agerat som respondenter befinner sig fortfarande i uppstartningsfasen, vilket har gjort 

att en kultur inom företaget inte har hunnit etablera sig. Organisationsstrukturen 

agerar som ett styrmedel för företagen och bland respondenterna har en tydlig 

uppdelning av ansvarsroller identifierats men samtidigt arbete över 

kompetensgränserna. Det stämmer överens med de ansvarsenheter som både Ax, 

Johansson och Kullvén (2012) samt Anthony et al (2014) redogör för. Arbete över 

kompetensgränserna kopplar Jansson delvis till den fas företagen befinner sig i av att 

vara företag i uppstartningsfasen med ett litet humankapita l. 

 

Uppdelningen påverkar styrningen av företaget genom att forma var i företagen olika 

beslut fattas och vilka som utgör beslutsfattarna. Formell styrning förekommer i den 

största utsträckningen bland de tre nämnda formerna av styrmedel. Respondenterna 

vittnar om utformade formella mål, målsättningar och måluppföljningar. Flera av 

företagen berättar om en målsättning gällande 100 % kundnöjdhet där ett fullständigt 

kundfokus är av yttersta vikt. Måluppföljningen sker genom kundundersökningar 

som följer upp användarnas upplevelse av den digitala plattformen och det 

värdeskapande företagen har bidragit med. Gatenheim (2016-05-04) ger en insyn i 

arbetet ”Vi gör det för att få svar på vad kunderna tycker, samt hur kunderna har 

upplevt olika situationer som exempelvis en bokning eller ett samtal med vår 

kundservice”. Målsättningen och prestationsmätningen skiljer sig från den 

traditionella som Kald och Nilsson (2000) beskriver där finansiella prestationsmått är 

viktigast. Däremot betonar flera respondenter att fokus från de finansiella 

mätunderlagen inte helt har försvunnit utan utgör fortfarande en väsentlig del. De 

traditionella styrmedlen går fortfarande att applicera på företagen som växer fram 

inom delningsekonomin, däremot är det inte helt okomplicerat. Utdateringen av 

innebörder och definitioner har skapat en problematisering kring sättet att använda de 

strategier som är utformade. Skapandet av nya och i många fall bredare spektrum av 

innebörder gör appliceringen komplex men möjlig. Styrmedel som tar hänsyn till fler 

perspektiv än det finansiella, exempelvis det ”balanserade styrkortet”, som vuxit  

fram innan delningsekonomins uppkomst kommer få en ökad betydelse (Anthony et 

al, 2014). 
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Anledningen kopplar Jansson, bland fler respondenter, till förflyttningen av fokus i 

mätetal, där mjukare mätetal eller nyckeltal som nöjdhet genom 

värdeskapandekedjan utgör primärt fokus istället för traditionella hårda, finansiella 

nyckeltal. 

 

4.2.2 Mjuka mätetal inom delningsekonomin 

Respondenternas användning av mätetal vittnar om det kundfokus som genomsyrar 

den styrning och de styrmedel som används i företagen inom delningsekonomin. 

Mätetalen som används flitigast fokuserar på att skapa ett mätunderlag för den 

nöjdhet som upplevs genom hela värdekedjan. Förändringen mot ett större fokus på 

icke-finansiella mätetal stämmer överens med den som Ax, Johansson och Kullvén 

(2012) identifierade. Gatenheim (2016-05-04) konkretiserar mätetalen, som används 

inom organisationen med inriktning på kundfokus, ”NKI – Nöjd Kund Index som 

visar i procent från noll till hundra hur nöjd kunden har varit med det vi frågar om, 

och NPS – Net Promoter Score som talar om hur sannolikt det är att en kund skall 

rekommendera oss till en vän eller kollega. NPS mynnar ut i andelen kunder som är 

kritiker, passiva och ambassadörer till Sunfleet”. 

 

Den fas, där företagens primära fokus är att öka spridningen av kundbasen och 

antalet användare har genomsyrat styrmedlen och de mätetal som premieras internt 

bland respondenterna. NPS är ett av två mätetal som respondenterna har lyft fram. 

Den andra är trafiken på den digitala plattformen. Båda lyfter fram det fokus på 

spridning av antal användare. Respondenterna lyfter fram mätningar av trafikflödet 

på de digitala p2p-plattformarna, både kvantitativa och kvalitativa undersökningar. 

Respondenternas svar vittnar om att företagen inom delningsekonomin på den 

svenska marknaden endast har etablerat ett fåtal parametrar som används som  

mätetal inom verksamheterna. 

 

De som har etablerats bekräftar att fokus inte riktas mot finansiella nyckeltal som 

enligt Kald och Nilsson (2000) utgjort majoritet av nyckeltalen  inom  den 

traditionella ekonomin. Dock så har de finansiella nyckeltalen inte tappat all vikt  

utan är fortfarande av primär vikt, men inte i primärt fokus i den  fas  förtagen 

befinner sig. ”Det är viktigt att mäta hur många som besöker hemsidan och 

registrerar sig, speciellt för företagets investerare” (Sylwander, 2016-05-11). 
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Som Sylwander menar så blir det blir ett underlag för att bevisa att en efterfråga finns 

och således ett underlag för investerare att värdera. Det bekräftar inslag av det fokus 

som enligt Kald och Nilsson (2000) traditionellt utgjort en majoritet, nämligen fokus 

på det finansiella perspektivet. 

 

Jansson betonar även att tidsperspektivet förlängs när det kommer till användningen 

av nyckeltal. ”Man tittar inte på tillväxt per kvartal, utan man tillåter det att ta 

längre tid tills att man når en nyttjandegrad av tjänsten” (Jansson, 2016-05-10). En 

tålmodighet lyfts fram bland respondenterna där processen att generera intäkter är 

tidskrävande och tillåts ta tid i den första fasen. En förklaring till långsiktigheten och 

toleransen av tidskrävande processer är att det primära fokuset ligger på att bygga en 

bred och stabil kundbas, vilket flera av respondenterna menar tar tid. Mätetal som de 

svenska företagen inom delningsekonomin lyfter fram karaktäriseras således av 

kundfokus, mångdimensionalitet och långsiktighet. 

 

4.3 Tillitens roll 

”Tillit spelar alltid en stor roll. Kunder som inte har förtroende för tjänsten eller 

företaget är inte kunder särskilt länge. Det är väldigt viktigt att skapa långsiktiga 

relationer, så man får en bred och stabil kundbas” (Gatenheim, 2016-05-04). 

 

Sylwander understryker att tillit är helt avgörande, användarna bör uppleva en 

transparens och få vad de betalat för. Likaså instämmer Hegelund att tillit är av 

yttersta vikt. ”Utan tillit förmedlar vi inga tjänster. Vi måste bli ett varumärke som 

våra kunder har förtroende för och det enda sättet för oss är att bygga upp en stor 

tillit är genom vår plattform” (Sterner, 2016-05-17). 

 

Flertalet av respondenternas svar är i linje med hur Xiong och Liu (2004) lyfter fram 

tillitens roll, där de framhäver tillit som en stimulansfaktor till ökad konsumtion. 

Ufford (2015) menar att delningsekonomins framtid beror på tillit, att tillit är 

avgörande för delningsekonomin framtida framgångar. Tillit är aspekten som får 

användare att hyra ut sin bostad, eller samåka med, en främling. 
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Hög tillit stimulerar en ökad konsumtion på p2p-plattformar (Chang, Cheung &  

Tang, 2013; Ufford, 2015). Hegelund vittnar om kontinuerligt arbete med att öka 

transparens, där information ges ut om hur tjänsten fungerar. Engervall instämmer 

genom att belysa det arbete med att tydligt kommunicera kostnaderna för att öka 

tilliten. Likaså tydliga försäkringslösningar och verifikationsprocesser som ökar 

tilliten bland användarna. Företagen som agerat intervjuobjekt bekräftar att det är 

viktigt för kunden att veta om vad företagen gör med all data som samlas in och vilka 

villkor som gäller. Det är något som fokusgruppen styrker. Fokusgruppens deltagare 

belyser vikten av tydlighet och transparens. 

 

”Tillit är viktigt liksom möjligheterna att skapa en tillit mot en annan användare 

eller plattform. För att hyra ut min lägenhet på AirBnB måste jag kunna känna en 

trygghet och tillit mot systemet, plattformen, och mot den eller de personer som hyr 

lägenheten. För att kunna känna tillit måste jag få tillgång till att skapa den” 

(Respondent C i fokusgruppen, 2016-05-11). 

 

Den roll som Ufford (2015) målar upp för tillit inom delningsekonomin styrks av 

aktörer inom delningsekonomin på den svenska marknaden. Respondenter i form av 

företag, providers och receivers framhåller samma bild av tillit som en nyckelfaktor. 

 

4.4 Tillitsskapande på p2p-plattformer 

Gansky (2012) beskriver komplexiteten för plattformsföretag att skapa tillit gentemot 

marknaden, då plattformens användare måste känna tillit till både företaget andra 

användare på plattformen. Med respondenternas åtaganden kring hur de arbetar för  

att skapa tillit på sina p2p-plattform så har två teoretiska modeller slagits samman, se 

figur 11(BlaBlaCars tillitsmodell och Beldad, De Jong & Steehouders dimensioner 

inom e-handel). Jansson menar att det är svårt att generalisera hur företag kan skapa 

tillit, vilket står i linje med det Jones och Georges (1998) poängterar. De syftar till att 

tillit är en psykologisk konstruktion, där ett möte av individers värden, attityder, 

humör och känslor formar det slutgiltiga resultatet. Minoz instämmer med tillitens 

komplexitet men anser att det finns åtgärder, exempelvis öka transparensen, som kan 

öka konsumentens förtroende till att ansluta sig till en p2p-plattform. 
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Sylwander och Radosavljevic understryker transparensen som en nyckelfaktor, att 

kunden tydligt ska kunna se detaljerna som tillhör köpprocessen. 

 

Figur 11: BlaBlaCars tillitsmodell (Gauthey, 2013)  och dimensioner inom e-handel (Beldad, De Jong 

& Steehouders, 2007). 

 

4.4.1 Transperens mot kunden 

Beldad, De Jong och Steehouder (2010) redogör att plattformsföretag bör arbeta med 

visuella attribut på sin plattform, där företagens kontaktinformation kan vara ett 

visuellt attribut som direkt kan öka besökarens initiala tillit. Radosavljevic betonar  

att de ständigt arbetar med att förbättra sin plattform, den kommer aldrig bli helt klar. 

Även Gatenheim understryker användarvänlighetens betydelse. Han menar att 

Sunfleets besökare enkelt ska kunna förstå tjänsten och plattformens primära syfte. 

Bart, Shankar, Sultran och Urban (2005) har gjort en studie som påvisar att 

plattformar som har disponibla funktioner enklare kan navigera sina användare till 

sina önskemål. Det skapar både ökat värde och förtroende för besökaren. Något även 

Flavian, Guinaliu och Gurrea (2006) styrker med en liknande studie. 
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”Vi lägger ett stort fokus på att vår plattform ska vara extremt användarvänlig och 

att det ska vara snabba vägar för kunderna. Vårt tekniska team försöker alltid ligga i 

framkant och har stenkoll på vilken del som behöver utvecklas vidare” 

(Erik Sterner, 2016-05-17). 

 
 

Respondent F anser att plattformens primära tjänst bör presenteras direkt på 

startsidan, och att en tydlig transparens med pris och användarvillkor följer genom 

hela köpprocessen. Flera respondenter i fokusgruppen målar upp Ryanairs hemsida 

som ett skräckscenario, där det bland annat nämndes: 

 

”Det är svårt att avstå från Ryanairs förmånliga priser. Men deras bokningsprocess 

är horribel, De försöker få en att boka både bil och hotell när jag endast är 

intresserad av en flygbiljett. Slutpriset blir alltid annorlunda gentemot det initiala 

priset som presenterades” (Respondent C, 2016-05-11). 

 

Gatenheim menar att plattformen måste vara enkel att använda. Han säger likt vad 

Sylwander uttrycker att kunderna går efter två saker; att tjänsten är enkel att förstå 

och att det är prisvärt. Gatenheim förklarar vidare att Sunfleet lägger stort fokus på 

smidigheten i att bli användare, boka bil, återlämna bil, och betalningslösningar. Allt 

hänger ihop. ”Folk som inte vill ha en massa jobb med att ha en egen bil måste 

uppleva Sunfleet som en enkel tjänst” (Gatenheim, 2016-05-04). Även Hegelund 

argumenterar för informationskvalitet, att det inte får stå för mycket överallt. Han 

redogör att basinformation skall vara tydlig och enkel att finna, då kunden lätt kan bli 

förvirrad. Något som kan relateras till Beldad, De Jong och Steehouders (2010) 

dimension där de benämner informationskvalitet som en nyckelfaktor. Sterner 

poängterar att en transparens mot kunderna är central. ”Det får inte uppfattas som att 

vi försöker dölja något för dem”(Sterner, 2016-05-17). Detta styrker Engervall och 

understryker att Snappcar tydligt presenterar sitt pris, att 30 % går till Snappcar och 

försäkringskostnader och 70 % till bilföraren. Snappcars sökmotor ska tydligt visa  

det slutgiltiga priset, vilket går i hand med fokusgruppens efterfrågan på plattformar, 

de uppskattar när en plattform presenterar slutpriset så tidigt som möjligt i 

köpprocessen. 
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4.4.2 Strävan efter en kvalitetssäkrad tjänst 

”Dagens system opererar i syfte för att öka användarens tillit till tjänsten, detta görs 

i form av att användarna kan ge betyg i olika skalor till varandra” 

(Jøsang, Ismail & Boyd, 2007). 
 

 
Vidare menar Jøsang, Ismail och Boyd (2007) att positiva och negativa omdömen har 

en avgörande inverkan till hur mycket som säljs och kommer att säljas. 

Plattformarnas betygssystem är vitala för att skapa en ökad tillit gentemot kunden, att 

enkelt kunna spåra en användares tidigare handlingar. Helge indikerar att de aktivt 

arbetar med att matcha rätt köpare med rätt säljare, men att de naturligtvis försöker 

kvalitetssäkra dem som ansluter sig till plattformen. Inom transportbranschen så 

arbetar de med att bygga upp ett slags ”code of conduct” där alla förare ska ha 

besiktade bilar och F-skattbevis. Något även Engervall antyder att de gör på  

Snappcar för att skapa en kvalitetssäkring. 

 

”Plattformarna måste vara självsanerande”(Jansson, 2016-05-10). Jansson 

argumenterar för att företag måste etablera ett system som har automatiserade 

funktioner, där exempelvis Cargospace24 och Snappcar verkar ha framtagit effektiva 

verktyg inom transportbranschen. Respondent C som är Uber-chaufför emellanåt 

hemma i Stockholm, förklarar att Uber skickar ut informationsbrev som förklarar 

förarens omdömen och betyg. Vidare säger respondenten att det ger dig som förare  

ett ökat förtroende för att leverera en god service samt att du får konstruktiv kritik  

om det är något du kan förbättra. Jansson redogör för väsentligheten i att kunna 

betygsätta åt båda håll, det vill säga både provider och receiver. Beldad, De Jong och 

Steehouder (2010) indikerar att plattformsprofiler som synkroniseras till sociala 

medier ger en ökad kvalitetssäkring, vilket Gauthey (2013) styrker med BlaBlaCars 

tillitsmodell. Dock menar Jansson att profilsynkroniseringen inte är helt transparent, 

synkroniserade profiler från Facebook och LinkedIn uppfyller inte alltid en lämpad 

funktion. Bakgrundsinformation som förmedlar en användares skola, arbete och 

hemort är inte avgörande faktorer för att legitimera exempelvis en Uber-chaufför, då 

krävs kompletterande verktyg. Respondent A och E betonar att det relativt enkelt går 

att skapa nya profiler på diverse sociala nätverk, således förekommer förfalskade 

profiler, därför är det fundamentalt för företag att arbeta med andra kompletterande 

verifieringsmetoder. 
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Engervall motiverade att han tror på utvecklandet av videointroduktioner från 

användare, något AirBnB (2016) har infört på sin plattform, han påpekar att det blir 

mer personligt och levande. 

 

Resnick, Zeckhauser, Friedman och Kuwabara (2000) hänvisar till att varje system 

måste innehålla olika egenskaper för att fungera effektivt. 

Först och främst ska alla enheter på plattformen vara långvariga, så att det alltid finns 

en förväntan om framtida interaktioner. För det andra, så ska det finnas betyg om 

aktuella interaktioner. Studiens respondenter arbetar med någon form av 

betygsättning. Majoriteten använder en femgradig skala, antingen 1-5 eller A-E. 

Tonkinwise (2012) redogör att detta ökar transparensen. Användarna får ökat 

förtroende när de kan ta del av andra användares tidigare erfarenheter. Fokusgruppen 

var överens om att plattformarnas tjänster endast ska betygsättas av andra 

privatpersoner som använder tjänsten. Vidare poängterar respondent B i 

fokusgruppen att den alltid studerar tidigare recensioner. ”Desto fler omdömen 

värden har desto bättre, positiva såklart. Speciellt när jag bor via AirBnB” 

(Respondent B, 2015–05-11). 

 

Hegelund argumenterar för att en femskalig grad inte alltid är väsentlig. ”Jag tror 

endast folk är intresserade om den betygsatta användaren har en etta eller  en 

femma, allt däremellan är inte aktuellt” (Hegelund, 2016-05-12). Ett exempel är 

plattformen Tradera, som använder en tumme upp eller en tumme ner, samt en 

tillhörande recension. Fokusgruppen ställer sig positivt till en tydlig 

bedömningsskala, vilket går i linje med Ubers krav på sina chaufförer som enligt 

Cook (2015) helst ska uppnå 4,6 på en fem-gradig skala. De hävdar att det utgör en 

tydligare feedback angående sin roll som provider. De genererar en förståelse för de 

existerande förbättringsområdena, vilket i sin tur kan leda till ökad produktkvalité. 

 

”Taxiverksamheten bygger på ett jättegammalt sätt att lösa en transport. Uber har 

kommit med en kvalitetssäkrad tjänst där du som man eller kvinna kan välja vilken 

bil och förare du ska åka med” (Jansson, 2016-05-10). 

 

Helge uttrycker en åsikt om att betygssystemet har en skiftande roll beroende på 

plattform.  När du exempelvis åker med en Uber-bil, då kan ditt liv hänga på spel. 
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Men med Cargospace24 så fraktar du enbart gods, så där är betygen inte lika 

nödvändiga förutom om de är bra eller dåliga. Hegelund har liknande argument som 

Helge. Han nämner ”onboarding”, att kunderna ska veta hur saker fungerar på 

plattformen. 

 

Det stämmer överens med Arcand, Nantel, Arles-Dufour och Vincents (2007) studier 

som påpekar att privat sekretess är en viktig värdefaktor för konsumenter, men att 

väldigt få läser igenom de olika plattformarnas användarvillkor. Respondent A, B  

och E instämmer med teorin De menar att användare oftast bara bockar i rutan för 

användarvillkoren, men har sällan läst igenom dem. Sylwander ger förslag att företag 

istället bör betona användarvillkor med visuella attribut, för att förenkla processen  

för kunden. 

 

Flera av företagen benämner effekten av att ha tredje-parter som en kvalitetssäkring. 

Sylwander nämner SVEA och Klarna som effektiva betalningslösningar som skapar 

en trygghet hos kunden. På Foxrey så reserveras dina pengar när du lämnar din 

transportvara och dras inte förrän den har lämnats. Ett automatiskt system utan 

kreditrisk. Jansson förfäktar att den nya generationen ställer sig positiv till 

internetbetalningar. Gansky (2012) vittnar att eBay och Pay Pal har satt grunden för 

dessa internettransaktioner. Möjligheten att bedriva affärer när vi vill har blivit en 

funktionell aspekt som Stein (2015) menar blivit en bidragande faktor till 

delningsekonomins framfart. Vidare diskuterar respondenterna i fokusgruppen att de 

uppnår en trygghet på e-handelsidor där plattformen tydliggör att de använder 

kvalitetssäkra betalningslösningar. 

 

4.4.3 Tillit skapas bland människor med samma intresse 

”Tillhörigheten är en av de största faktorerna till att delningsekonomin har slagit sig 

fast i våra samhällen. Man har börjat dela och använda befintliga resurser för att 

anknyta sig till någon form av community.” (Grassmuck, 2013). 

 

Majoriteten av studiens representativa företag trycker på vikten av att skapa någon 

form av community genom sina plattformar. ”Den digitala plattformen ska ha en 

attraktionskraft, den ska skapa intresse för att mötas” (Östlin, 2016-05-12). 
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Enligt en undersökning genomförd av företaget PWC (2015) så uppgav 78 % av 

respondenterna att delningsekonomin bidrar till starkare communities. Östlin 

indikerar att människor vill hjälpa andra i samhället, att göra någon form av 

samhällsnytta, i många fall handlar det idag om hållbarhetsfrågor. Fokusgruppen 

vittnar att plattformarnas transparens har bidragit till att användarna enklare kan förse 

samhället med goda åtgärder. Engervall poängterar att majoriteten av sina användare 

primärt använder tjänsten på grund av smidigheten och de ekonomiska aspekterna. 

Enligt Snappcars undersökning som genomfördes i Holland så visade det sig att 40 % 

av deras användare uppgav de sociala aspekterna som en primär faktor till 

användandet. Hegelund menar att det skiljer sig från land till land, länders kultur 

spelar en central roll för delningsekonomins utvecklande. Han menar att delningsbara 

tjänster fungerar mycket mer effektivt i delar av Asien och i Afrika där samhällen 

präglas av kollektivism, men där plattformarna har introducerats som effektivare 

betalningslösningar till redan existerande beteenden. 

 

Hejnes (2011) starka argument om att 75 % procent av världen kommer att bo i 

städer reflekterar över en drastisk urbanisering runt om i världen, inte minst i  

Sverige. Bardhi och Eckhardt (2012) menar att urbaniseringen har medfört en ökad 

delningsmedvetenhet. Det är enklare att byta varor inom mindre radieavstånd, men 

även den aktuella bostadsbristen har varit triggande. Hegelund betonar att 

communities kommer att ha en stor betydelse för verksamheters utveckling, som i 

AirBnBs fall så borde det finnas ett nätverk för alla värdar, där de kan diskutera och 

inspirera varandra, för att öka tilliten. Även Sterner instämmer med Hegelund och 

betonar att Antlos arbetar med att skapa en gemenskap där båtälskare kan dela sina 

intressen. Däremot påpekar han att communityns roll förmodligen är mer vital i 

AirBnBs fall, då värden och kunden integrerar på ett mer privat plan. Helge anser att 

communities kan skapa en småstadskänsla i större städer vilket står i linje med 

Ganskys (2012) uttalande om att delningsekonomin skapar ”småstads”-miljöer i en 

global skala. Ett liknande uttalande sades i fokusgruppen, ”communitys är lite som  

en mindre stad, där förtroende byggs upp mellan varandra, i form av alla-känner- 

alla-principen. Jag är från Stockholm och där är det väldigt funktionellt med online- 

communities” (Respondent E, 2016-05-11). 



- 62 - 

 

 

 

Gatenheim indikerar att Sunfleet är öppna för att skapa ytterligare samarbeten med 

andra företag inom delningsekonomin. ”En ökad transparens mellan olika 

plattformar skulle kunna vara ett alternativ, Att synas på varandras hemsidor är 

förtroendebyggande” (Gatenheim, 2016-05-04). 

 

Grassmuck (2013) argumenterar tillsammans med Van De Glind (2013) att 

människor har börjat dela med sig av tjänster för att det medför sociala fördelar. 

Ett deltagande skapar lycka, igenkännande och tillfredställelse som respondent A och 

B instämmer med. Vidare förklarar Engervall att de nyligen anställt en person ska 

specialisera sig på community-uppbyggnad på Snappcar. De kommer fokusera på att 

anordna möten för personer som delar samma intressen, men även road trips och 

sponsra med diverse bilar. Vidare påstår Engervall att de arbetar effektivt med det i 

Holland, där delar de ut priser som ”årets bilägare” på plattformen Han medger att 

företagets aktiva engagemang ökar tilliten mot användarna. Majoriteten av 

respondenterna menar att det är essentiellt att bygga upp långvariga relationer mot 

användarna, används tjänsten en gång så kommer den förmodligen att användas igen. 

McWilliam och Gummesson (2008) kallar det relationsmarknadsföring, där 

communities har bevisat sig vara en av de mest effektiva marknadsstrategierna för att 

bygga upp långvariga relationer. Flera respondenter i fokusgruppen menar att dem 

nästintill alltid återkopplar och ger den andra användaren ett betyg, vilket enligt flera 

görs för att visa lojalitet och ömsesidighet. Långvariga relationer är naturligtvis en 

nyckelaspekt alla respondenter. Problematiken ligger i att få människor att testa sin 

tjänst för första gången, vilket går i linje mot vad Brogan och Smith (2009) nämner. 

De anser att plattformens design är en avgörande faktor, designen förmedlar 

förtroendekänslor. 

 

”Säg att du blir sugen på kaffe, då går du till närmsta servering. Andra gången, då 

tänker du, det där kaffet var kanske ganska gott, jag provar det en gång till. Tredje 

gången, då går du till serveringen för att du trivs där. Så det är inte förrän efter tre 

eller fyra besök som serveringen skapat ett värde” (Jansson, 2016-05-10). 

 

Engervall diskuterade kring den aspekten, att försöka få kunderna att stanna en  

längre tid. På Snappcar arbetar de med olika incitament, exempelvis att när du som 

användare når upp till fem bokningar, så får du den sjätte gratis. 
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Jansson instämmer med föregående respondent att plattformsföretagen måste arbeta 

med olika stimulanser. Speciellt när de inte har något etablerat varumärke att luta sig 

emot. Detta är något som uppmärksammades bland våra respondenter i  

fokusgruppen. Dem menar att det finns en större osäkerhet till en tjänst när det inte 

finns något större varumärke bakom plattformen. Sterner indikerar att 

varumärkesbyggande har blivit Antlos primära fokus då de är nya på marknaden, och 

än så länge har de fått positiv respons medialt. 

 

McWilliam (2000) bekräftar dock att företagen måste hitta en jämn balans, där 

företagen måste ha kontroll på innehållet som skapas på en community. Detta står i 

linje med BlaBlaCars modell, där Gauthey (2013) omtalar företagets accepterande av 

text och visuellt innehåll, något som kan vara komplicerat då communityn ska spegla 

varumärkets värderingar. Respondent B menar att en community kan bidra med 

normer gällande hur användare ska bete sig. Jansson uttrycker att en community kan 

bygga upp en slags företagskultur, där det sätts ramar och förhållningssätt som 

plattformens användare förhåller sig till. Vidare diskuterar respondent A och D i 

fokusgruppen att de byggt upp en stark lojalitet mot AirBnB. Att de nästan alltid 

söker logi via AirBnB, före traditionella hotell och vandrarhem. Detta kan potentiellt 

kopplas till Shang, Chen och Liaos (2006) teori som vidmakthåller att en icke- 

anonymitet är väsentlig för företag att använda på deras plattformar, då det skapar en 

högre lojalitet på längre sikt till företaget. Däremot finns det inget specifikt kausalt 

samband mellan hur aktiv eller passiv användare är på plattformen, sett till 

varumärkeslojalitet. Det beror på människors sociala faktorer. Hegelund menar att 

flera av användarna har börjat använda Workaround av sociala behov. ”Jag har ett 

exempel där tre vänner, från olika företag, har fått tillåtelse från deras chefer att 

träffas varje torsdag på något kontor i staden, och arbeta tillsammans. Vi ser gärna 

mer av communityns utveckling av co-working, oavsett om man känner varandra sen 

tidigare eller inte” (Hegelund, 2016-05-12). 

 

Som Tonkinwise (2012) förklarar, så litar människor mer på andra som delar ens 

egen smak och intresse. Minoz redogör att användarna gärna vill identifiera sig med 

någon annan. Samtidigt betonar Jansson att internet har medfört en sammansvetsning 

som är oberoende av tid och rum för personer som delar samma intressen. 
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Däremot understryker flera av företagen att dem måste arbeta med att hitta 

gemensamma attraktionspunkter, då flera av respondenterna drar relaterande 

argument likt Quinn, Lewis, O’Sullivan och Wades (2009) teori, att plattformarna 

måste skapa en subjektiv användarupplevelse. De menar förtydligande att en 

plattforms användare uppfattar och tolkar information på olika sätt. 

 

4.4.3.1 Aktivera plattformens användare 

På senare år har ambassadörers roll slagit rot på sociala medier, flera av 

respondenterna i fokusgruppen redogör att de gärna inspireras och motiveras av 

inflytelserika personer de tycker om. Det går återigen att koppla till Tonkinwise 

(2012) teori om att människor litar på andra som delar samma intresse. Flera 

branscher har börjat använda sig livsstilsmarknadsföring, där de tar hjälp av kända 

personer för att presentera sin produkt. Via Instagram kan de nå ut till ett brett 

kundsegment, där också en målgrupp är identifierbar då det går att generalisera 

ambassadörens följare någorlunda. Gatenheim nämner att det är något dem börjat 

introducera på företaget, att ta kontakt med personer som har starkt intresse för deras 

plattform. Engervall instämmer med att ambassadörer vuxit fram till en av de 

starkaste marknadsföringskanalerna, ”vi vill ge våra heavy users goda möjligheter, 

det är essentiellt att aktivera de användare vi redan har” (Engervall, 2016-05-12). 

 

Även Workaround arbetar med folkkära ambassadörer, där de enligt Hegelund 

använt sig av Rebecka Carlsson som har rankats till en av Sveriges miljömäktigaste 

personer. Jansson och Minoz menar att företagens providers blir en slags ambassadör 

för företaget, vilket förtydligar vikten för företagen att kvalitetssäkra sina providers 

för att öka plattformarnas förtroende på den svenska marknaden. 

 

En annan aspekt som vi är intresserade av är hur företagen arbetar med att attrahera 

individer, både konsumenter och tjänsteförmedlare. Inom delningsekonomin har 

maktbalansen förändrats, se figur 1. Plattformens användare är nu de som innehar en 

makt till värdeskapandet. Däremot finns en problematik att locka till sig användare. 

Jansson menar de största företagen inom delningsekonomin har etablerade 

varumärken bakom sig, exempelvis Uber som ägs av Google. På den svenska 

marknaden står exempelvis Volvo bakom en av studiens respondenter, Sunfleet. 

Minoz tydliggör att företag i Sverige måste fokusera på hela nätverket. 
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”Man måste börja kolla på hela kedjan, ett ekosystem av sammankopplade 

värdeskapare. Företag får inte stirra sig blinda på att leverera till en specifik kund” 

(Minoz, 2016-05-12). 

 

Flera företag hamnar i en gråzon där de lyckas attrahera en stor skara av ena parten 

på plattformen, exempelvis användare som hyr ut sin bil men har en avsaknad av 

användare som är villiga att hyra bilar. Engervall nämner att de arbetar flitigt med att 

öka svarsfrekvensen på sin plattform. ”Står man som biluthyrare på vår plattform så 

ska man också svara snabbt på förfrågningar, vare sig man kan hyra ut eller inte” 

(Engervall, 2016-05-16). 

 

Engervalls argument överensstämmer med Gautheys (2013) uttalande kring hur 

BlaBlaCar arbetar för att öka tilliten. Det påpekar att plattformarna tydligt ska 

framhäva hur aktiv en användare är. En aktiv användare ger ökat förtroende 

plattformens intressenter. Vidare menar Gauthey (2013) att det förtydligar hur seriös 

en användare är och hur effektivt den kommunicerar med andra. Detta är något vi har 

studerat bland våra respondenter, där många saknar denna funktion. Naturligtvis är 

det inte lika väsentligt för alla plattformar. Respondent D i fokusgruppen medger att 

den ofta baserar sin förfrågan till andra användare på plattformen Couchsurfing, 

beroende på när de senast var online, se figur 12. ”Ser jag att någon är väldigt aktiv 

så styrker det med förtroende markant, kombinerat med användarens tidigare 

omdömen och recensioner så klart” (Respondent D, 2016-05-11). 

Figur 12: Skärmklipp från Couchsurfing. 

 

 
Sylwander  slår  fast  att  det  är  företagets  förtjänst  att  aktivera  sina  användare.  

En kommunikation med medlemmarna är central, dels för att få reda på för-och 

nackdelar, men också för att förmedla känslan att användarna får vara delaktiga i 

utvecklingsprocessen. Radosavljevic förklarar att ToBorrow håller på att ta fram en 

ny funktion på plattformen. 
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Under utvecklandet har de varit i kontakt med sina användare för att få feedback, 

vilket han tycker är väsentligt innan de lanserar funktionen på plattformen. Flera av 

respondenterna påvisar att co-creation är viktigt, där kunden får vara med att  

utveckla tjänsten. Ifall plattformarna kan erbjuda funktioner som aktiverar 

användarna så kommer det att öka graden av interaktion, som i sin tur leder till en 

positiv ryktesspridning. Däremot menar Jansson att det krävs olika incitament för att 

motivera plattformens användare. Som tidigare nämnts så erbjuder Snappcar sina 

användare den sjätte bokningen gratis enligt Engervall. Owyang, Samuel och 

Grenville (2014) överensstämmer om att det är en bidragande motivationsfaktor till 

att attrahera och stimulera redan aktiva kunder. Uber erbjuder exempelvis sina 

användare rabatter när de bjuder in nya användare till plattformen. 

 

4.4.3.2 Vet du någon som har testat …? 

”Det viktigaste man kan ha är referenspunkter. Ryktesspridningen är 

något vi alltid måste arbeta med” (Hegelund, 2016-05-12). 

 

Kirmani och Baumgartner (2000) förklarar att en kunds referenser blir en 

fundamental aspekt när det råder en avsaknad av kunskap av en produkt. Sterner 

nämner att ryktesspridningen är essentiell, att få personer att prata om företagets 

tjänst, speciellt vid uppstarten då det råder resursbegränsning. Företaget PWC (2015) 

tog fram statistik som redovisade att 69 % av respondenterna inte förlitar sig på 

verkande företag inom delningsekonomin förrän de har en referenspunkt som har 

testat tjänsten. Engervall anser att företag till en början bara måste utveckla en 

attraktiv plattform som kan generera en organisk tillväxt, därefter kan företag satsa 

100 % på marknadsföring. Vidare nämner Engervall Spotify som en tjänst som har 

spridit sig själv. Allt handlar om kärnproduktens levererade värde mot marknaden. 

Helge bekräftar att digitala tjänsters fasta kostnader är i stor mån oberoende av 

antalet användare. ”Det kostar inte mycket mer att ha 100 000 kunder än 10 stycken” 

(Helge, 2016-04-12). 

 

Jansson hävdar som tidigare nämnts i studien att plattformarna måste leverera ett 

initialt värde, en tydlig transparens på plattformen. Detta tyder en studie på som är 

framtagen av företagen Vision Critical och Crowd Companies, som menar att när väl 

en  konsument  samverkat  i  en  delningstjänst,  så  kan  91  %  av      konsumenterna 
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rekommendera tjänsten till en kollega eller vän. Östlin förklarar att de försöker 

leverera ett värde utöver det vanliga, att överträffa kundens förväntan. Han nämner 

Apple som ett exempel. De arbetar med att göra ständiga uppdateringar, med layout 

och funktioner, till iPhone, där konsumenten egentligen bara betalade för en telefon. 

På off2off arbetar de med att göra dessa typer av uppdateringar, men det är inget de 

marknadsför i förväg, för då kommer det inte att överträffa kundens förväntningar 

lika mycket. Östlins arbetssätt på plattformen går hand i hand med vad Grönroos 

(2008) menar vara effektivt, att leverera en kvalité som inte konsumenten har räknat 

med, det kommer att garantera en god ryktesspridning. Flera respondenter instämmer 

med Dellarocas, Gao och Narayans (2010) teori med att en mer nischad produkt 

skapar en stark ryktesspridning. P2p-tjänsterna är fortfarande nya och ”spännande” 

och skapar därför ett medialt intresse enligt Jansson och Minoz. Vidare vittnar 

Engervall att de försöker mäta hur kraftfull ryktesspridningen är, exempelvis efter en 

marknadsföringskampanj. Då analyserar de hur många användare som har anslutit  

sig till plattformen. Oh, Animesh, Pinsoneault (2016) benämner tillsammans med Liu 

(2006) att word-of-mouth kan mätas i volym och valens, där valensen fångar 

meddelandets karaktär. Huang och Li (2007) förklarar samtidigt att elektronisk word- 

of-mouth kan existera under obestämd tid, vilket gör att den är mer påtaglig och 

mätbar för företagen. 
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5 Slutsats 
 

Slutsatsen kommer att kartlägga händelseförloppet från det interna verksamhetsstyrningsperspektivet till 

skapandet av tillit på företagens p2p-plattform. Först kommer studiens tendenser och mönster att presenteras, 

sedan fastställs tillitens roll. Vidare följer tillitsskapandet där vi förtydligar processens olika steg och presenterar 

det resultatet i varje steg. Sammanfattningsvis presenteras det generella resultatet, vilket ämnar konkretisera och 

lyfta fram svaret på problemformuleringen. Avslutningsvis konkluderas studien genom förslag till framtida 

forskningar. 

 

 

5.1 Tendenser och mönster 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur svenska företag arbetar med att skapa 

tillit på sina p2p-plattformar inom delningsekonomi. Genom att studera processen av 

hur företag arbetar med att skapa tillit på sina p2p-plattform så har tre nyckelaspekter 

valts att analyseras; tillitens roll, företagens verksamhetsstyrning och arbete med 

p2p-plattformen. Studiens problemformulering har formulerats med stöd 

av de olika delsyftena: 

  Hur arbetar svenska företag med att skapa tillit på sina digitala p2p- 

plattformar inom delningsekonomin? 

 

Innan problemformuleringen besvaras genom en analys av nyckelaspekter som valts 

ut presenteras generella tendenser och mönster som vuxit fram under studien gång; 

 Finansiella mål inte primärt fokus 

Vid företagens arbete med verksamhetsstyrning och val av styrmedel har 

fokus primärt riktas mot kundnöjdhet, det vill säga ett icke-finansiellt mätetal. 

De finansiella mätetalen innehar fortfarande en betydande roll men är inte av 

primärt fokus. Fokus har företagen riktat mot icke-finansiella mätetal som är 

linje med det fokus som riktats mot kunderna, det vill säga användarna. 

 Transparens 

Plattformens användarvänlighet har visat sig vara en primär faktor som kan 

skapa en initial tillit för användaren. I studien framgick att kundens första 

intryck baseras på plattformens utformning. Det ska vara lätt att navigera 

samt basera sina beslut på den information som presenteras. En tydlig 

kommunikation från företaget är primär där en förtydlighet av tjänstens 

funktion och villkor smidigt presenteras. 
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 Kvalitetssäkring – Skiljer sig beroende på plattform 

Efter att ha studerat företag från olika branscher inom delningsekonomin så 

har det resulterat i att kvalitetssäkringen skiljer sig beroende på vilken 

bransch företag verkar inom. Generellt använder flera plattformar sig av ett 

eget betygssystem. Resultatet har visat att betygssystem inte alltid är det 

främsta verktyget att skapa tillit. Företag bör istället applicera andra verktyg 

för att skapa tillit och attrahera nya användare till plattformen. 

 Aktivera befintliga användare 

Studiens resultat visar att företag måste arbeta frekvent med att aktivera sina 

kunder på plattformarna. Det visar att en aktiv kund förmedlar  ett 

tillitsintryck för andra användare på plattformen. Tendenser framhäver att 

företag på den svenska marknaden inte fullt tagit detta i åtgärd och sett det 

som ett tillitsbyggande verktyg. Tre tillvägagångssätt  att  aktivera 

plattformens användare är; communities, ambassadörer och incitament. 

 

5.2 Tillitens roll 

Tillit är den faktor som binder samman dig som privatperson med någon du aldrig  

har träffat. Resultat i studien visar att tillit har en koppling till att attrahera nya 

användare till sin plattform. Tillit är närvarande genom hela värdekedjan, från 

företagens initiala arbete med tillitsskapande till att nya användare ansluter till p2p- 

plattformarna. Figur 13 illustrerar tillitsskapandets närvaro genom hela värdekedjan. 

Företagens utformning av verksamhetsstyrning genomsyras av ett kundfokus som 

ämnar generera nya användare. Fokus ämnar generera nöjdhet som utgör den 

attraktionskraft företag använder för att stimulera en utbredning av användare. 

Nöjdheten skapar ryktesspridning av tillit från befintliga användare till potentiella 

nya användare. Samtidigt som den nya generationen präglas av nyfikenhet, så söker 

de oftast en referens att vända sig emot som kan stödja plattformens funktionalitet. 

Således utgör tillit en nyckelroll i attraherandet av nya användare. Ett attraherande av 

användare som också är verksamhetsstyrningens primära mål. Således återfinns tillit i 

verksamhetsstyrningen, fokus på att skapa en tillit externt från användare för att 

attrahera nya. Samt en intern tillit bland medarbetarna som skapar en ryktesspridning 

som stimulerar en ökad tillväxt av företaget eller dess produkt.  
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Tillitsskapande på p2p-plattformarna tar sig uttryck på olika sätt i de olika 

branscherna, vilket omöjliggör en generalisering av hur tillit tar sig uttryck. Däremot 

visar förekomsten av tillitsskapande att tillit utgör en stor roll. Användarvänligheten 

som efterfrågas bland användarna grundar sig i en efterfrågan av förutsättningar till 

att bygga upp en tillit gentemot andra användare. Användarnas definition av 

användarvänlighet är således hur enkelt man som användare kan bygga upp en tillit 

mot andra användare. Användarvänlighet blir synonymt med vilka möjligheter och 

förutsättningar som ges till att skapa och bygga upp tillit gentemot andra användare. 

Arbetet på p2p-plattformarna bedöms utefter hur väl förutsättningar för tillit att växa 

skapas på plattformarna. Vilket innebär att om förutsättningar har skapats för 

användare att bygga upp tillit emellan varandra, har arbetet utförts väl. Det indikerar 

på att  tilliten innehar en stor roll när det kommer till företagens arbete med att 

utforma p2p- plattformarna. 

 

Aktivera användarna innefattar ett brett spektrum av företeelser och aktioner som tar 

sig uttryck på olika sätt. Byggandet av communities eller skapandet av betygssystem 

är två sätt företagen aktiverar sina användare. Likaså den co-creation som förkommer 

inom företagens utvecklingsarbete. Trots att de tar sig olika uttryck inom de olika 

branscherna har de en gemensam nämnare, nämligen tillitsskapande. Varje del ämnar 

skapa tillit och öka den bland befintliga användare. Detta för att säkerställa en stabil 

kundbas och behålla de användare som företagen attraherat. När nya användare 

ansluter sig till plattformarna, representerar det en effekt av att tillit skapats. Tillit 

utgör således en nyckelroll genom hela värdekedjan och tar sig uttryck på olika sätt, 

men en tydlig koppling återfinns genom hela kedjan. 

Figur 13: Tilliskapandets händelseförlopp. 
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5.3 Tillitskapandet 

Figur 14: Tilliskapandets process i att attrahera nya användare 

 

 
5.3.1 Verksamhetsstyrning – Den initiala processen 

Efter att studien har genomfört en analys av företagens interna arbete med 

verksamhetsstyrning, har tre aspekter lyfts fram. De val svenska företagen inom 

delningsekonomin genomfört av styrmedel och mätetal karaktäriseras av kundfokus, 

mångdimensionalitet och långsiktighet. Dessa karaktärsdrag har präglat den 

verksamhetsstyrning som har studerats bland företagen. 

 

För att generera ett flöde av nya användare har kundnöjdhet identifierats som en 

nyckelfaktor, då den är mätbar och påverkningsbar. Är de befintliga kunderna nöjda 

förväntas det generera en ryktesspridning som leder till att nya användare ansluter. 

Kundfokus genomsyrar styrningen och lyfter således fram fler aspekter än enbart de 

ekonomiska. Då flera av de företag som agerat respondenter befinner sig i en 

uppstartningsfas, vilket är representativt för de svenska företagen inom 

delningsekonomin, riktas primärt fokus gentemot att skapa en stabil kundbas. En 

stabil kundbas som på långsikt kan skapa intäktsströmmar. Det gör att vikten av det 

finansiella perspektivet inte har förminskats men fokus har flyttats, då en koppling 

mellan framtida intäktsströmmar och nutida kundfokus har sammanlänkats. 

 

Empirin tyder på att kundundersökningsmetoderna som används innehar två olika 

dimensioner i det mätunderlag som genereras. Nöjd Kund Index (NKI) genererar ett 

kvalitativt mätunderlag som visar graden av nöjdhet bland företagets kunder. Det 

resultat som svaren ger skapar ett underlag för bedömning av potentiella 

förbättringsområden. Genom att få tillgång till en grad av nöjdhet kan bedömningar 

göras huruvida stort utrymmet till förbättring är. 
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Likaså utläsa en nöjdhet kontra en missnöjdhet vilket kan bidra till ytterligare analys 

och prioritering av områden där missnöjdhet och nöjdhet upplevs. Net Promoter 

Score (NPS) genererar ett underlag som är av största vikt för företagen. Nämligen 

graden av sannolikheten att en användare skulle rekommendera tjänsten till en 

potentiellt ny användare. Det är just den aspekten av nöjdhet genom värdekedjan som 

är av primärt intresse bland företagen. Länken mellan ett nutida kundfokus och 

framtida intäktsströmmar brister om inte den upplevda nöjdheten hos de befintliga 

kunderna sprids till potentiella nya användare. Framtida intäktsströmmar genereras  

av en ökning av nya användare som stimuleras av ryktesspridning. 

 

Styrmedlen och de mätetal som lyfts fram genomsyras av en mångdimensionalitet. 

Styrmedlen bör framhäva och mäta ett bredare spektrum än bara det finansiella. 

Likaså vittnar företagens mätningar av trafik på plattformarna på fler dimensioner än 

en. Företagen genomför både kvantitativa och kvalitativa mätningar. Kvantitativa 

mätningar i form av antalet besökare som utgör trafiken på plattformen. Samt 

kvalitativa mätningar i form av antalet unika besökare. Likaså kvalitén på träffarna, 

där det identifieras hur användarna navigerar på plattformen. Resultaten av 

mätningarna bildar ett underlag till att öka förståelsen för de befintliga användarna 

samt hur stor tillförseln av nya användare är. Företagets prestationsmätningar 

genomförs ur olika perspektiv och skapar således ett mätunderlag bestående av flera 

dimensioner. 

 

Det sista karaktärsdraget som valts att lyfta fram är långsiktighet. Mönster i studien 

tyder på att prestationsmätningar bör genomföras ur ett längre perspektiv tidsmässigt 

för att ge en rättvisande resultat eller underlag. Prestationerna som genomförs bör 

värderas under längre tid än vid traditionella kvartalsrapporter. Kopplingen mellan 

nutida kundfokus och framtida intäktströmmar är en indikation på att en långsiktighet 

råder. Likaså den fas företagen beskriver sig själva befinna sig i tyder på en 

långsiktighet där företagen identifierar en framtida fas som innebär intäktströmmar. 

Likadant den toleransen mot tidskrävande processer vittnar om att en långsiktighet 

genomsyrar företagen. På samma sätt som kundfokus är primärt för att attrahera nya 

användare är långsiktighet av primärt fokus för att säkerställa en överlevnad. 

Långsiktighet blir en nyckelaspekt för de svenska företagen för att etablera sig, vilket 

krävs för att omvärlden ska hinna anpassa sig med regelverk och normer. 
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Fram tills dess måste företagen arbete med en gemensam långsiktighet för att 

genomföra en etablering och säkerställa en överlevnad. 

 

5.3.2 P2p-plattformen – den primära produkten 

Vi har identifierat att p2p-plattformens uppbyggnad fyller en primär roll i att skapa 

tillit bland användare. Företagen arbetar med olika strategier för att kvalitetssäkra sin 

tjänst, beroende på vilken bransch de tillhör. En gemensam faktor som har hittats är 

betydelsen av plattformens användarvänlighet. Respondenterna vittnar om att en 

transparent kommunikation mot användarna är vital, där företaget presenterar 

kvalitetsrik information som kunderna kan basera sina beslut på. Målet för företag är 

att uppnå  en symmetrisk transparens, där både provider och receiver upplever 

likvärdiga användarvillkor. P2p-plattformar utgör en större risk för användare i 

jämförelse med den traditionella e-handeln, då användarna på plattformen utformar 

tjänstens erbjudande. Ett mer komplext tillitssystem är därför essentiellt. Studiens  

respondenter har alla olika tillvägagångssätt i hur de försöker skapa tillit, vilket 

speglar delningsekonomins komplexitet och subjektivitet. De flesta företag har 

format ett eget betygssystem där användare kan lämna omdömen till varandra i olika 

former. Däremot har vi upplevt tendenser att betygssystemet inte alltid fyller en 

optimal funktion. Betygsystemets funktion särskiljer sig beroende på bransch. 

Förhållningssättet skiljer sig gentemot att göra ett utbyte av kläder eller att  

överlämna sina hemnycklar till en främling. Efter att ha analyserat studiens  

insamlade material kunde mönster utläsas där utvecklingen av communities kan 

presenteras som ett av de främsta verktygen till att skapa tillit. Människor förlitar sig 

på andra som är likasinnande, samtidigt som en strävan efter tillhörighet råder. 

Företag måste därför ändra fokus i att utforma attraktionsmedel som aktiverar 

plattformens användare, ett fokus som innehåller både finansiella och social syften. 

 

Det framkom under studiens gång att en presentation av en användares aktivitet, 

närvaron på plattformen, kan vara en styrkande faktor. AirBnB är ett företag som 

lyckats aktivera sina användare. En effektiv kommunikation från företaget kan styra 

användarna efter varumärkets värderingar, då det skapar en känsla av gemenskap. 

Som nämnts så bildar communities en småstadskänsla, där användarna delar 

gemensamma värden. 
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Studien visar att communities i flera fall formar förhållningsregler i form av normer 

vilket leder till att användarna skapar en ökad lojalitet gentemot företaget. 

 

Då flera respondenter lyfter fram problematiken att attrahera nya användare till sina 

plattformar. Resultat visar på att ett samarbete mellan företagen skulle generera 

positiva resultat för båda parterna. Ett samarbete där företagen syns på varandras 

plattformar. Mönster visar att människor som är aktiva på delningstjänster ofta 

använder fler än en tjänst. Det innebär att företagen inom delningsekonomin arbetar 

mot samma målgrupp. Genom studiens triangulära perspektiv så utvanns ett  

samtycke om att universella verktyg kunde användas sinsemellan flera plattformar, 

för att skapa en generaliserad tillit. Även visualiseringen av tredje-part-garantier 

menar fokusgruppen, användare, vara en faktor som initialt skapar förtroende hos 

kunden. 

 

5.3.3 Så kan företag arbeta med tillitsskapande 

Ett generaliserbart resultat har skapats genom att analysera företagens 

verksamhetsstyrning och utformning av digitala p2p-plattformar. De svenska 

företagens arbete med tillitsskapande inom delningsekonomin har delats upp i tre 

delar, oavsett vilken bransch de verkar i. De tre stegen utgörs av; arbetet med 

verksamhetsstyrning, utformningen av p2p-plattformen och aktiveringen av 

användarna. Två av tre delar, verksamhetsstyrningen och aktiveringen av  

användarna, går att generalisera och skapa ett representativt resultat för företagen 

oavsett bransch. Däremot har studien  visat att utformningen av de digitala p2p- 

plattformarna särskiljer sig beroende på den bransch företagen verkar i. Företagen 

som agerat respondenter från olika branscher arbetar med olika verktyg. Detta då alla 

plattformar inte är beroende av att uppfylla samma säkerhetsnivå.  

 

Företag kan arbeta med att skapa tillit på sina digitala p2p-plattformar genom att dela 

upp tillitskapandet i en process med tre steg, se figur 14. Ett första steg där en 

långsiktig verksamhetsstyrning utgörs av flerdimensionella mätetal med högt 

kundfokus. Därefter utforma en digital p2p-plattform med fokus på transparens och 

användarvänlighet. En plattform som innehar kvalitetsäkringsverktyg utformade efter 

relevans gentemot branschen. Till sist, attrahera nya användare genom aktivera 

befintliga användare. Där skapandet av communities och stimulera co-creation är två 

exempel. Likväl som ökningen av användare skapar tillit, utgör det även ett mått för 
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hur väl företag lyckats skapa tillit. Vid analyserandet av resultatet har det tredje och 

sista steget identifierats som det mest bristfälliga. Arbetet med att aktivera användare 

kan utvecklas genom att öka fokuset på att bygga communities. Då nio av tio 

personer först känner tillit när någon de känner rekommenderar en tjänst, styrker det 

vikten av communities (Vision Critical & Crowd Companies, 2014). Då communities 

aktiverar användarna till ryktesspridning och skapar ett värde som attraherar nya 

användare att ansluta. 

 

5.4 Framtida forskning 

Efter studiens framväxt och utifrån det resultat som fastställts har förslag på framtida 

forskning utformats. Vidare forskning av företagens arbete med att aktivera 

användarna inom delningsekonomin finner vi intressant. Företagens arbete med att 

aktivera användarna för att stimulera attraktionen av nya användare finner vi idag lite 

forskning kring. En kartläggning av hur företag inom delningsekonomin aktiverar 

sina användare skulle bidra med ökad förståelse för företagens roll som aktör inom 

delningsekonomin. 

 

Kartläggningen skulle även skapa underlag för att utvärdera olika metoders 

effektivitet när det kommer till att skapa en ryktesspridning som attraherar nya 

användare. Likaså vidareutveckla forskningen kring kopplingen mellan att aktivera 

användare och attraktionen av nya. 

 

Studien genomförande framhävde frånvaron av forskning kring företagens 

organisationsstruktur och hur delningsekonomin aspekter påverkar utformningen 

organisationerna. Det faktum att företagen, i synnerhet på den svenska marknaden, 

inom delningsekonomin fortfarande befinner sig i en uppstartningsfas har inga 

etablerade organisationsformer upprättats. Bristen på helt etablerade företag försvårar 

arbetet med att samla in ett underlag som kan jämföras med företag inom den 

traditionella ekonomin. Således finner vi det intressant att studera företagen inom 

delningsekonomin när de etablerat sig fullt ut. Studera företag ur ett 

organisationsperspektiv och skapa en kartläggning av företagens utformning. En 

kartläggning som kan generera underlag att analyser avvikelser från företag inom den 

traditionella ekonomin. 
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7 Bilagor 
 

7.1 Bilaga 1 

Intervjuguide – Företag inom delningsekonomin 

Struktur: Intervjuerna har varit öppna diskussioner, där vi som forskare har utgått 

från en strukturerad bas. 

 

Bakgrund 

 

 Vad arbetar ni med? 

 

 Hur många anställda har ni idag? 

 

 Vilka avdelningar/kompetensområden är ni uppdelade i inom företaget? 

 

 Outsourcar ni någon avdelning idag? 

 

 Om ja, hur kontrollerar ni kvalitén på den outsourcade avdelning? 
 

 Hur stor roll spelar tillit/legitimitet för att lyckas attrahera användare till er 

plattform? 

 Hur arbetar ni för att skapa tillit bland användarna? 
 

Verksamhetsstyrning 

 

 Vad använder ni för styrmedel? 

 

 Varför har ni valt just det eller dessa styrmedel? 

 

 Vad har ni för mätetal/nyckeltal? 

 

 Ert förhållande till kundfokus? 

 

 Hur arbetar ni med att effektivisera er interna verksamhet? 

 
Digitala plattformen 

 

 Vad är er USP (Unique Selling Propsosition)? 
 

 Hur arbetar ni med att effektiviserar er roll som plattform gentemot 

användarna, både providers och receivers? 

 Hur stort fokus ligger på användarvänlighet genom tydlighet (transparens)? 
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 Hur delaktiga är era användare i er utveckling? 

 

 Vid delaktighet bland användarna, vilka för- respektive nackdelar har ni 

upplevt med att låta användare vara delaktiga i ert arbete med utveckling? 

 Vilken roll spelar befintliga kunder för att attrahera nya kunder? 

 

 Vilken roll har ”ryktesspridningen” eller ”word of mouth” spelat som 

marknadsföringskanal för er produkt/tjänst/plattform? 

 Vad använder ni för verktyg för att kvalitetssäkra er produkt/plattform 

gentemot användarna? 

 Använder ni någon form av rating-verktyg idag? 
 

 Om ja, hur upplever ni att det funkar idag? 

 

 Hur arbetar ni med att utveckla er kvalitetssäkring av produkten? 

 

 Hur ser ni på er roll som att skapa ”communities” där ni sammankopplar 

likasinnade? 

 Hur arbetar ni med att utveckla långvariga relationer med kunderna? 

 

 Är en ökad transparens där användares recensioner i olika branscher delas 

inom delningsekonomi-sektorn relevant för att öka tilliten inom sektorn? 

Exempelvis att en användares omdöme hos AirBnB är synligt för Uber- 

användare för att bedöma tilliten. 

 Hur skulle ni konkludera händelseförloppet mellan det ni gör intern i er 

verksamhet tills att användare känner en tillit till er produkt och attraheras av 

ert utbud? 

 Hur ser ni på delningsekonomins framtid? 
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7.2 Bilaga 2 

Intervjuguide – Företagsrådgivare 

Struktur: Intervjuerna har varit öppna diskussioner, där vi som forskare har utgått 

från en strukturerad bas. 

 

Bakgrund 

 Hur ser er verksamhet ut? 

 Har ni upplevt en ökning vad gäller företag som startas upp inom 

delningsekonomin? 

 

 Ser ni någon ökning av att redan etablerade företag startar upp verksamheter 

inom delningsekonomin som komplement till sin redan befintliga verksamhet? 

 

Verksamhetsstyrning 

 

 Hur rekommenderar ni företagen att organisera sig? 

 

 Vilken struktur använder dem? 

 

 Vilka avdelningar/kompetensområden delas företagens interna verksamheter upp 

i? 

 Outsourcing? Är det många som outsourcar? 

 

 Hur kontrolleras kvalitén på outsourcade avdelningar? 

 

 Hur stor roll anser ni att tillit/legitimitet spelar för att lyckas attrahera användare 

till en plattform? 

 

 Hur arbetar företag för att skapa tillit? 
 

 Vilka styrmedel används/rekommenderas? 

 

 Ser ni någon skillnad vad gäller fokus av styrmedel i jämförelse med företag 

inom den traditionella ekonomin? 
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 Mer mjuka nyckeltal? 

 

 Ett ökat kundfokus? 

 

 Hur arbetar företagen med utveckling? 

 

 Vilken rådgivning ger ni kring utvecklingsarbetet med verksamheten? 
 

Digitala plattformen 

 

 Gör företagens digitala plattformar att utvecklingsarbetet inom företagen 

särskiljer sig från företag med traditionella försäljningskanaler och kontakt med 

kunderna? 

 Vilka verktyg används för att kvalitetssäkra företagens produkt/plattform 

gentemot användarna? 

 

 Rating-verktyg? 
 

 Vilka utvecklingsområden ser ni inom kvalitésäkring av produkten? 
 

 Hur ser ni på rollen att skapa communities där likasinnade sammankoppla? Kan 

det användas som en tillitsskapare? 

 

 Hur ska företag arbeta med att utveckla långvariga relationer med kunderna? 

 

 Hur ser ni på att öka samarbetet mellan företag inom delningsekonomin för att 

öka tilliten hos användarna 

 Är en ökad transparens där användares recensioner i olika branscher delas inom 

delningsekonomin relevant för att öka tilliten inom sektorn? Exempelvis att en 

användares omdöme hos AirBnB är synligt för Uber-användare för att bedöma 

tilliten. 

 Har ni några tankar kring hur trygghet kan skapas gentemot konsumenter när 

konsumentskyddslagar inte är på plats i samma utsträckning inom 



- 100 - 

 

 

 

delningsekonomin i förhållande till den traditionella sektorn? Invänta regleringar 

eller vilka möjligheter finns det att skapa någon form av substitut till lagar för att 

skapa trygghet? 

 Hur skulle ni konkludera händelseförloppet, från hur företagets interna 

verksamhet arbetar tills att användare känner tillit på en plattform? 

 Hur ser ni på delningsekonomins framtid? 
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7.3 Bilaga 3 

Diskussionsfrågor - Fokusgrupp 

Struktur: Öppna diskussioner som är fokuserade på tillitens roll på plattformar. 
 

 

Motivation 

 Vad får er att delta i p2p-plattformar 

 Diskussion om miljö, ekonomi sociala värden. 

 Hur ser ni på tillitens roll för att attrahera nya användare 

 Hur får ni förtroende för en plattform. 
 

 
Plattformens layout 

 Användarvänlighet (transparens) 

 Köpprocess 

 Användarvillkor 

 Informationskvalitet 
 

 
Kvalitetssäkring 

 Ratingverktyg 

 Tredje-part-garantier 

 Betalningslösningar 

 
 

Community 

 Skapande av innehåll (co-creation) 

 Gemenskap 

 Förhållningsregler 

 Incitament 

 Återkoppling till företag 

 Varumärkeslojalitet 

 Word-of-mouth 

 Referenser 


