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Sammandrag 
 
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur användare involveras i 

produktutvecklingen av bildelningstjänster genom att studera kommunikationen 

mellan företag och användare, samt skapa en teoretisk modell som förklarar den 

innovativa dialogen mellan företag och användare. Studien använder en abduktiv 

ansats och för att samla in information har semistrukturerade intervjuer genomförts 

med representanter från fyra bildelningsföretag; GoMore, Audi unite, 

Mobilsamåkning AB och Sunfleet. Informationen har sedan tolkats utifrån den 

analysmodell som byggs upp i uppsatsen utifrån teori kring tjänstelogik. Resultatet av 

studien visar att användare involveras i produktvecklingen när redan befintliga 

produkter utvecklas vidare och att en stor del av förutsättningarna för en innovativ 

och därmed samskapande dialog mellan företag och användare i hög grad är 

uppfyllda, men detta forum används idag främst i andra syften. 

 

Nyckelord: bildelning, kollaborativ ekonomi, tjänstelogik, service-dominant logic, 

samskapande dialog 

  



En vän med en bil – Användarnas roll i utvecklingen av bildelningstjänster 

 Malin Jakobsson 

 2 

 

Innehållsförteckning 
1.	  INLEDNING	   4	  

1.1	  SYFTE	  OCH	  FORSKNINGSFRÅGOR	   5	  
1.2	  AVGRÄNSNINGAR	   5	  

2.	  TEORI	   7	  

2.1	  TIDIGARE	  FORSKNING	  –	  KOLLABORATIV	  EKONOMI	   7	  
2.2	  TEORETISK	  REFERENSRAM	   8	  
2.2.1	  FRÅN	  VARULOGIK	  TILL	  TJÄNSTELOGIK	   8	  
2.2.3	  FYRA	  GRUNDLÄGGANDE	  AXIOM	   9	  
2.2.4	  AKTÖRER,	  RESURSER,	  TJÄNSTER	  OCH	  VÄRDE	   10	  
2.2.5	  SAMSKAPANDE	  AV	  VÄRDE	   11	  
2.2.6	  DIALOG	  ÄR	  GRUNDEN	  TILL	  INNOVATION	   13	  
2.3	  ANALYSMODELL	   15	  

3.	  METOD	   17	  

3.1	  ABDUKTIV	  METOD	   17	  
3.2	  INTERVJUER	   18	  
3.3	  SEKUNDÄRA	  KÄLLOR	   20	  
3.4	  OPERATIONALISERING	   20	  
3.5	  ANALYS	  AV	  INSAMLAT	  MATERIAL	   21	  
3.6	  STUDIENS	  TROVÄRDIGHET	   21	  

4.	  EMPIRI	   23	  

4.1	  BILDELNINGSMARKNADEN	  I	  SVERIGE	   23	  
4.2	  KOMMUNIKATION	  MED	  ANVÄNDARE	   26	  
4.3	  STÄNDIG	  FÖRBÄTTRING	  OCH	  UTVECKLING	   27	  
4.4	  EXEMPEL	  PÅ	  ANVÄNDARES	  INFLYTANDE	   30	  

5.	  ANALYS	   32	  

5.1	  BILDELNING	  UR	  ETT	  TJÄNSTELOGISKT	  PERSPEKTIV	   32	  
5.2	  ETT	  SAMSKAPANDE	  FORUM	  FÖR	  INNOVATION	   33	  

6.	  SLUTSATSER	   37	  



En vän med en bil – Användarnas roll i utvecklingen av bildelningstjänster 

 Malin Jakobsson 

 3 

7.	  AVSLUTANDE	  DISKUSSION	   38	  

8.	  REFERENSER	   39	  

APPENDIX	  -‐	  INTERVJUMALL	   43	  

 

  



En vän med en bil – Användarnas roll i utvecklingen av bildelningstjänster 

 Malin Jakobsson 

 4 

1. Inledning 
En av dagens största utmaningar för samhället är att minska koldioxidutsläppen för att 

minimera konsekvenserna av det annalkande klimathotet (IPCC, 2014). I Sverige står 

transportsektorn för ungefär en tredjedel av koldioxidutsläppen (Naturvårdsverket, 

2015) och att minska dessa utsläpp är en av de största utmaningarna för att undvika 

allt för omfattande klimatförändringar (EU-kommissionen, 2012). Samtidigt 

genomgår världen en enorm urbanisering där fler människor kommer att leva och 

arbeta på en mer begränsad yta i världens städer (UNFPA, 2016). Ytan i städerna 

kommer därmed att behöva användas på ett effektivare sätt än idag, med tanke på att 

många städer redan har problem med bilköer och överbelastade trafiksystem. I 

Sverige sitter i genomsnitt 1,2 personer i varje bil samtidigt som bilar står parkerade i 

snitt 96 % av sin livstid (WWF, 2015), vilket innebär att det finns enorm potential i 

outnyttjat utrymme i den redan befintliga infrastrukturen. Finns det något sätt att 

använda detta utrymme för att lösa problematiken med platsbrist i städer? 

 

Tankar om att dela på varor istället för att konsumera individuellt har vuxit de senaste 

åren och märks bland annat i form av allt fler klädbibliotek, bilpooler och 

fruktförmedlingar. Förespråkare för en så kallad kollaborativ, eller delandets 

ekonomi, framhäver ofta hållbarhet som ett argument och hur det ökade användandet 

av sociala medier underlättar delandet (Botsman, Fast Company, 2015). Inom 

transportsektorn finns flera exempel på olika kollaborativa lösningar för att underlätta 

människors resande genom allt från den alternativa taxitjänsten Uber, olika 

bildelningstjänster som Zipcar, Sunfleet och Car2Go till olika samåkningstjänster som 

Skjutsgruppen och Mobilsamåkning.  

 

Produkter som utformas för att kunna delas ska klara av delvis andra utmaningar än 

traditionella produkter som utformas för att konsumeras av en enskild kund 

(Lamberton & Rose, 2012). Delningstjänsters användare kan både erbjuda och 

konsumera tjänster, vilket innebär att användaren får en annan roll som både aktiv 

leverantör och kund i en kollaborativ ekonomi. Att hitta forskning som behandlar hur 

produktutveckling inom kollaborativ ekonomi fungerar är svårt. Den aktiva roll som 

användare förväntas ta när de använder delningstjänster gör det intressant att studera 

hur användare involveras i produktutveckling. Eftersom produktutveckling av 
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delningstjänster är ett så pass outforskat ämne samtidigt som att dela på resurser är en 

växande trend som skulle kunna skapa effektivare ytanvändning i växande städer, 

finns det goda argument för att studera fenomenet djupare.  

 

Bildelning skiljer sig från traditionella fysiska varor eftersom det i hög grad är fråga 

om en immateriell tjänst som användarna betalar för. Tjänster är ett välutforskat ämne 

inom företagsekonomi och under det senaste decenniet har ett forskningsområde 

utvecklats som argumenterar för att hela ekonomin grundar sig på enbart tjänster, den 

så kallad tjänstelogiken (Lusch & Vargo, 2004). Produktutveckling inom tjänstelogik 

baseras på samskapande mellan aktörer (Lusch & Vargo, 2014), vilket gör att någon 

form av kommunikation måste ske mellan företag och användare. Denna 

kommunikation beskrivs ofta i teoretiska termer som en samskapande dialog 

(Jaworski & Kohli, 2006), men den praktiska tillämpningen av kommunikationen har 

hamnat i skymundan.  I denna uppsats studeras hur kommunikationen mellan 

bildelningsföretag och deras användare fungerar i praktiken för att skapa förståelse för 

hur användare kan involveras i produktutveckling och hur dialogen mellan parterna 

kan vara innovativ. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur användare involveras 

i produktutvecklingen av bildelningstjänster och att skapa större teoretisk förståelse 

för hur denna involvering kan underlättas. Syftet ska besvaras genom att utgå från 

följande forskningsfrågor: 

• Hur skapas förutsättningar för en dialog mellan företag och användare från 

företagets sida, så att användarnas åsikter kan tillvaratas i 

produktutvecklingen? 

• Hur kan en teoretisk modell som förklarar en innovativ dialog inom 

produktutveckling byggas upp och användas i praktiken? 

1.2 Avgränsningar 

I denna studie har fokus varit tjänster på den svenska marknaden och hur tjänsterna 

utvecklats för denna marknad. En del av de studerade leverantörerna verkar även 

utomlands, men fokus har då varit på deras verksamhet i Sverige. I något fall har 

produktutvecklingen skett utomlands och då har denna verksamhet inkluderats i 
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analysen eftersom den föranlett den svenska tjänstens utformning.  Studien har 

fokuserat på resor med bil, oavsett drivmedel, och andra delningstjänster inom 

transportsektorn såsom cykeldelning etc. som skulle kunna vara en konkurrent eller 

komplement till bildelning har ignorerats.  
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2. Teori 

2.1 Tidigare forskning – kollaborativ ekonomi 

Att dela på de resurser som vi har tillgängliga har varit naturligt för människor under 

århundraden och kanske till och med avgörande för mänsklighetens överlevnad. 

Under de senaste femtio åren har detta naturliga beteende pressats tillbaka av ett 

individualistiskt samhälle där privat konsumtion premierats. Idag fokuserar allt fler 

människor på användningen av varor och mindre värde börjar läggas på privat ägande 

av resurser. Denna rörelse att på olika sätt samlas och dela på resurser är vad som 

kallas kollaborativ ekonomi. Kollaborativ ekonomi kan delas in i tre olika system; 

produkt service system (PSS), omfördelningsmarknader (så som Blocket och eBay), 

och kollaborativ livsstil (delning av immateriella resurser) (Botsman & Rogers, 

2010). I denna uppsats är fokus PSS, det vill säga antingen att många produkter ägs av 

ett företag som sedan delas av deras kunder, alternativt att privata ägodelar delas eller 

hyrs ut mellan användare, så kallad peer-to-peer (P2P) (Botsman & Rogers, 2010). 

 

Delning definieras av Belk (2010) som processen att omdistribuera det som är vårt så 

att andra kan använda det och/eller processen att ta emot något från andra som 

mottagaren själv kan använda. Delning ligger nära begreppet tillgångsbaserad 

konsumtion (engelska: access-based consumption), där kunden inte äger produkten, 

men har tillgång till att använda den. Gemensamt för både delning och 

tillgångsbaserad konsumtion är att när en transaktion genomförs så sker ingen 

överföring av ägande (Bardhi & Eckardt, 2012). PSS kan innefatta både delning, så 

som P2P-uthyrning, och tillgångsbaserad konsumtion, exempelvis bilpooler. 

Fortsättningsvis i uppsatsen görs ingen skillnad mellan dessa två typer av konsumtion 

och båda kommer hädanefter att benämnas delning, vilket innebär att Belks definition 

inte följs strikt.   

 

Lamberton och Rose (2012) har studerat vilka faktorer som gör att en konsument 

väljer att delta i ett delningssystem istället för att äga produkten privat, dessa faktorer 

kan ses som exempel på några av de utmaningar som leverantörer av delningstjänster 

står inför när de utvecklar nya produkter. De faktorer som identifierats är 

kostnadsskillnader, förmåner att dela jämfört med att äga privat, utbytbarhet, 
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användarnas erfarenhet av delningssystem samt upplevd brist på produkten 

(Lamberton & Rose, 2012). 

2.2 Teoretisk referensram 

Delningstjänster bygger på att människor aktivt deltar i olika utsträckning, vilket gör 

att konsumenternas upplevelse av tjänsten är viktig för att de ska vilja använda den. 

Det finns därmed god grund till att studera teori kring konsumentens roll även i 

produktutveckling. Användarnas aktiva roll i en kollaborativ ekonomi belystes 

tidigare, denna aktiva roll skulle troligen kunna fångas väl genom att studera 

produktutveckling med teoretiskt perspektiv hämtat från lead-user innovation eller 

open innovation. Då med fokus antingen på de mest aktiva användarna som i lead-

user innvation (Von Hippel, 1988) eller hur kunskapsöverföring används för att skapa 

innovation, vilket är centralt i open innovation (Chesbrough, 2003). För att kunna 

inkludera alla användare och användares inflytande utöver enbart deras kunskap har 

istället tjänstelogik (engelska: service-dominant logic) valts ut som teoretisk ram i 

denna uppsats. Denna logik presenteras i följande avsnitt.  

 

Avsnittet förklarar först tjänstelogiken i stort och sedan två utvidgningar som gjorts 

som syftar till att belysa dialogens roll inom denna logik. Därefter fortsätter avsnittet 

med hur ett forum för en samskapande dialog kan byggas, vilket det argumenteras för 

är grunden till innovation i tjänstelogik. Kapitlet avslutas med den analysmodell som 

utifrån teorin och empiriskt material tagits fram för att förklara förutsättningarna för 

en samskapande dialog. Denna analysmodell tillämpas senare under uppsatsen på 

bildelningsbranschen. 

2.2.1 Från varulogik till tjänstelogik 

Fokus i marknadsföringsteori har under de senaste tio åren skiftat från att fokusera på 

varor där konsumenten har en passiv roll till att fokusera på tjänster där konsumenten 

istället får en aktiv roll. Behovet av denna nya logik har uppkommit eftersom det 

ekonomiska systemet gått från en tillverkningsekonomi till en allt mer utvecklad 

tjänsteekonomi, som ställer andra krav på aktörer (Lusch & Vargo, 2006). Detta nya 

tankesätt etablerades i och med Lusch och Vargos artikel från 2004 där begreppen 

varulogik (engelska: gods-dominant logic) och tjänstelogik presenterades (Lusch & 

Vargo, 2004).  
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Varulogik är den världsbild som ekonomer använt sig av sedan Adam Smith skrev 

”Wealth of Nations” 1776 (Lusch & Vargo, 2004). I traditionell varulogik är grunden 

till ekonomiskt utbyte att någonting produceras, oavsett om det är en vara eller en 

tjänst, och att värdet mäts i producerade enheter och inkomster från dessa. 

Konsumenten i detta tankesätt är målet för företagets produktion och en isolerad enhet 

som marknadsföring riktas emot. Fokus inom varulogik är operanda resurser 

(engelska: operand resources), det vill säga resurser som oftast är materiella, statiska 

och kräver någon form av handling för att de ska få ett värde (Lusch & Vargo, 2006).  

 

Detta i kontrast till tjänstelogik där istället fokus ligger på att värde skapas när 

konsumenter använder varor, produkter och tjänster och detta värdeskapande är 

centralt (Grönroos, 2006). Konsumenterna i detta fall är en del av sina egna nätverk 

och en resurs för företaget. I denna logik ligger fokus främst på operanta resurser 

(engelska: operant resources), vilket är immateriella, dynamiska resurser som kan 

skapa värde (Lusch & Vargo, 2006). I tjänstelogik blir konsumtion och produktion 

simultana processer till skillnad från den tidigare varulogiken där produkten skapas i 

stängda processer, closed innovation, inom företaget och konsumtion är en svart låda 

för företaget (Grönroos, 2006).  

2.2.3 Fyra grundläggande axiom 

För att förstå tjänstelogik behövs först en definition av tjänst, vilket enligt Vargo och 

Lusch kan definieras som tillämpning av operanta resurser, exempelvis kunskap och 

färdigheter, som gynnar någon annan aktör (Lusch & Vargo, 2014). Detta skiljer sig 

mot definitionen av tjänster eller services inom varulogik där de ses antingen som ett 

tillägg för att öka värdet på en redan befintlig produkt eller som produkter med 

speciella karaktäristiska egenskaper som skiljer dem från traditionella produkter 

(Lusch & Vargo, 2006). Dessa egenskaper brukar förkortas IHIP, vilket står för 

inseparability of consumption and production (svenska: produktion och konsumtion 

sker samtidigt), heterogenity (svenska: heterogenitet), inventoriability (svenska: 

immaterialitet) och pershability (svenska: flyktighet) (Fisk et al., 1993). 
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I den ursprungliga artikeln av Vargo och Lusch från 2004 beskrevs åtta fundamentala 

principer för tjänstelogik vilket allt eftersom konceptet utvecklats komprimerats till 

fyra grundläggande principer eller ”axiom” enligt nedan (Lusch & Vargo, 2014): 

1. Tjänster är den fundamentala basen för utbyte. 

Det ekonomiska utbytet grundas på att tjänster byts mot tjänster och varor är 

ett medel för att tillhandahålla tjänster. Enligt detta axiom är all 

affärsverksamhet tjänstebaserad liksom alla ekonomier är tjänsteekonomier. 

2. Kunden är alltid med och skapar värde. 

Värde skapas i samverkan mellan aktörer. En produkt har inget värde i sig 

själv, utan det är först vid kundens användning som den får ett värde.  

3. Alla aktörer är resursintegratörer. 

Värde på en produkt skapas först när det sätts i ett sammanhang, oftast 

tillsammans med andra resurser oavsett om det är offentliga resurser, privata 

resurser eller resurser från andra marknadsaktörer, så kallade 

marknadsresurser. Exempelvis har inte en bil något värde utan vägar att köra 

på (offentlig resurs), att föraren har kunskap om hur man kör en bil (privat 

resurs) eller en bil som skapats av en annan aktör (marknadsresurs). 

4. Värde avgörs alltid unikt och situationsberoende av de involverade 

aktörerna. 

Denna punkt belyser att värde är kontextberoende, det vill säga värdet ändras 

beroende på tidpunkt och vilket sammanhang det är fråga om (Lusch & Vargo, 

2014). 

2.2.4 Aktörer, resurser, tjänster och värde 

Fyra grundläggande koncept som skiljer sig väsentligt mellan tjänstelogik och 

varulogik är aktörer, resurser, tjänster och värde. Skillnaden på begreppet tjänster 

belystes i föregående avsnitt, medan de övriga tre begreppen förklaras utförligare 

nedan. 

 

I klassisk varulogik tilldelas aktörer ofta olika roller så som konsument och 

producent, medan i tjänstelogik är aktören en fri aktiv enhet som handlar målinriktat 

efter sitt eget syfte. Handlingarna styrs dock i hög grad av sociala strukturer och 

normer i aktörens omgivning vilket även styr andra närliggande aktörer. I tjänstelogik 

är en aktör inte statiskt fast i sin roll, utan rollen växlar beroende på situation och är 
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tidsberoende liksom andra egenskaper som karakteriserar aktören i fråga. Aktören är 

centrum för sitt egna nätverk, samtidigt som den är en del av andra aktörers nätverk, 

actor-2-actor-nätverk (A2A), och därmed är aktörer via relationer bundna till andra 

aktörer direkt eller indirekt. Slutligen är aktörerna resursintegrerande som det tredje 

axiomet ovan beskriver (Lusch & Vargo, 2014). 

 

Resurser är som tidigare nämnts antingen operanda eller operanta. Inom tjänstelogik 

ligger fokus på operanta resurser, kunskaper och färdigheter, och det argumenteras 

även för att alla operanda resurser i sin tur är uppbyggda av operanta resurser, vilket  

gör att fokus för ett företag eller organisations framgång helt bygger på deras  

operanta resurser (Lusch & Vargo, 2014). Köper man exempelvis en bil, en fysisk  

operand resurs, så är den i grunden tillämpade tekniska kunskaper, operanta resurser, 

som behövs för att bygga en bil. 

 

Värde definieras som en ökning av välbefinnande hos en specifik aktör inom 

tjänstelogik.  Inom varulogik är det främst det ekonomiska värdet eller value-in-

exchange som är i fokus medan värden inom tjänstelogik kallas antingen value-in-use 

eller value-in-context. Value-in-use är det värde, det vill säga ökande av 

välbefinnande, som en produkt ger för en aktör under användningen. Beroende på när 

och hur en produkt används så kan den också ha olika värde, det vill säga värdet är 

kontextberoende vilket gör att forskare ofta benämner värde som value-in-context 

(Lusch & Vargo, 2014). Ett exempel på detta skulle kunna vara en cykel som har högt 

värde när en aktör cyklar till en arbetsplats medan den har lägre värde för aktören som 

tvingas släpa cykeln till verkstaden efter att cykeln fått punktering. 

2.2.5 Samskapande av värde 

Att samskapa (engelska: co-creation) innebär att konsumenter utför vissa av 

traditionella företagsaktiviteter, exempelvis är med och utformar produkter (Lusch & 

Vargo, 2004). Den teori som Vargo och Lusch presenterar är inte speciellt utvecklad 

när det gäller hur detta samskapande sker, vilket däremot andra forskare studerat 

närmare. Två modeller som försöker konkretisera tjänstelogiken presenteras nedan 

och dessa ligger till grund för den analysmodell som utvecklats för denna studie. Båda 

dessa modeller har dialog som en viktig byggsten och förståelsen för denna dialog är 

grunden till uppsatsens analysmodell.   
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Precis som ekonomin i stort förändrats har även konsumenterna förändrats. Dagens 

kunder är informerade, aktiva och sammankopplade. För att kunna utnyttja dessa 

egenskaper hos kunden har den så kallade DART-modellen skapats av Prahalad och 

Ramaswamy (2004b) som kan användas av företag som vill kunna skapa värde 

tillsammans med konsumenter eller andra aktörer. Akronymen DART står för 

dialogue, access, risk assessment och transparency (svenska: dialog, tillgång, 

riskhantering, transparens), vilket är de fyra block som bygger upp samskapandet av 

värde mellan aktörer i denna modell. Dialog är i detta fall inte bara att företag frågar 

kunderna vad de vill ha eller gör klassiska marknadsundersökningar, utan det handlar 

om två likställda parter som i lika hög grad är involverade, engagerade och 

handlingsbenägna (Prahalad & Ramaswamy, 2004b).  

 

Figur 1. DART-modellen. Block som bygger upp samskapande av värde (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004c). 

 

Ett annat försök att konkretisera och utvidga tjänstelogiken har gjorts av Ballantyne 

och Varey (2006) där de genom att utveckla Vargo och Lusch teori identifierar tre 

typer av aktiviteter som tillsammans samskapar värde. Syftet med denna teori är att 

utöka förståelsen för det utbyte som sker mellan konsument och leverantör som är 

värdeskapande. De tre aktiviteter som författarna identifierar är relationsutveckling, 

kommunikation och kunskap, se figur 2. Kommunikation i sin tur delas upp i tre 

typer; dialog, informativ och kommunikativ kommunikation. Dialog lyfts då som den 
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typ av kommunikation där värde kan samskapas genom att aktörer utvecklas 

tillsammans baserat på ömsesidigt lärande, tillit och anpassning. Informativ 

kommunikation är envägskommunikation, ofta i form av enkelriktad marknadsföring 

och ren information, medan kommunikativ kommunikation innefattar att både 

informera och lyssna på den andra parten (Ballantyne & Varey, 2006). Kommunikativ 

kommunikation är fokus i både open-innovation och lead-user innovation (Von 

Hippel, 1988, Chesbrough, 2003). Genom att ett företag värnar om dessa tre 

aktiviteter underlättas värdeskapandet mellan aktörer (Ballantyne & Varey, 2006)). 

 

 

Figur 2. Tjänstelogik utökad med tre värdeskapande aktiviteter (Ballantyne & Varey, 

2006). 

2.2.6 Dialog är grunden till innovation 

I de båda försöken att konkretisera och utöka Vargo och Lusch tjänstelogik lyfts 

dialogen mellan aktörer fram som ett huvudverktyg för att samskapa värde. Prahalad 

och Ramaswamy använder dialog som en av sina grundstenar, medan Ballantyne och 

Varey väver in dialog som en del av aktiviteten kommunikation (Ballantyne & Varey, 

2006). Även Lusch och Vargo hävdar att dialog är grunden till all innovation (Lusch 

& Vargo, 2014). Därför är förståelsen för denna dialog högst väsentlig för att aktörer 

ska kunna skapa värde och hur en sådan dialog som samskapar värde ser ut förklaras 

utförligare av Jaworski och Kohlis (2006). De lyfter även fram när en samskapande 
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dialog inte är passande, exempelvis om en aktör vill nå ut med en produkt snabbt till 

marknaden eller om kostnaden för att bedriva dialogen är alldeles för hög, men i 

många fall är en samskapande dialog användbar. En samskapande dialog är 

exempelvis viktig när kundernas behov är oidentifierade eller när kunderna kan 

producera en del av produkten själva (Jaworski & Kohli, 2006). Karaktäristiskt för en 

dialog, oavsett om den är samskapande eller ej, är fokus på problem som intresserar 

båda parter som deltar i dialogen, att dialogen har ett bestämt forum där den hålls och 

att det finns regler kring hur förbindelsen ska se ut och fungera (engelska: rules of 

engagement). Dessa regler kan vara både implicita och explicita (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004b). 

 

För att en dialog ska kunna vara samskapande så måste det finnas rätt förutsättningar. 

Dessa underliggande faktorer som måste vara uppfyllda för en samskapande dialog är 

enligt Jaworski och Kohli; tillit, värdera varandras åsikter, kompletterande kunskaper 

och perspektiv, delat kunskapsdjup och erfarenheter, äventyrslust och 

konversationens form (Jaworski & Kohli, 2006). Tillit är grunden för att aktörer ska 

vilja lyssna på och förstå varandras behov. I detta fall definieras tillit som att parterna 

litar på varandras idéer och påståenden och att man strävar efter ett gemensamt mål 

som ska gynna båda parter lika mycket. För att skapa en dialog där idéer bollas fram 

och tillbaka är det viktigt att aktörerna värderar varandras åsikter, för inte fastna i ett 

mönster där den ena parten försöker tvinga på den andra sina idéer istället för att 

lyssna och bygga vidare på den andra partens idéer. Innovation uppstår ofta när olika 

kompetenser, erfarenheter och kunskaper möts (Tidd & Bessant, 2009). Detta 

avspeglas också i den samskapande dialogen där kompletterande färdigheter och 

perspektiv hos aktörerna gör att det finns flera möjligheter att hitta en optimal lösning 

på ett problem. Genom att värdera den andra partens kompetenser som skiljer sig från 

sina egna ökar chansen att hitta den optimala lösningen. Skillnaden mellan 

kompetenser får dock inte vara allt för stor, vilket avspeglas i faktorn delat 

kunskapsdjup och erfarenheter, det vill säga att båda aktörerna måste ha djupa 

kunskaper inom vissa områden, beroende på produkt, för att man ska kunna lita på att 

den andra partens idéer är riktiga. Slutligen måste det finnas en nyfikenhet och vilja 

att prova nya idéer och aktörerna som deltar i dialogen behöver uppskatta spänningen 

i att prova nya idéer, vilket sammanfattas i punkten äventyrslust. Dessutom spelar 

miljön in för att det ska finnas möjlighet att ha en samskapande dialog. 
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Konversationen måste planeras noga så att det finns avsatt tid för kommunikation, 

varje möte måste inte i sig vara långt utan dialog skapas över längre tid. 

Karaktäristiskt är också att dialogen börjar med ett vagt formulerat mål som blir mer 

och mer konkret över tid (Jaworski & Kohli, 2006). 

2.3 Analysmodell 

För denna studie har en analysmodell utvecklats utifrån den tidigare beskrivna teorin, 

se figur 3, som syftar till att förklara forumet för samskapande dialog utifrån 

tjänstelogik. Denna modell har utgått från idén om att grunden till innovation är 

dialog, eftersom detta framhålls av flera forskare inom tjänstelogik (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004a, Ballantyne & Varey, 2006, Lusch & Vargo, 2014). Ballantyne 

och Varey (2006) argumenterar för att marknadsförare ännu i väldigt liten 

utsträckning förstått potentialen för en samskapande dialog, vilket gör att fokus i 

analysmodellen är dialogens forum istället för själva dialogen. Ett forum för 

samskapande dialog antas i denna studie vara grunden för att en samskapande dialog 

ska kunna existera (Jaworski & Kohli, 2006), vilket gör det relevant att studera hur 

forumet för kommunikation ser ut idag för att eventuellt kunna se tendenser till att en 

samskapande dialog redan finns eller att förutsättningarna för detta finns och hur de 

ser ut.  

 

Analysmodellen utgår från att dialogen har de tre karaktärsdrag som Prahalad och 

Ramaswamy använder sig av; problem som intresserar båda parter, dialogen har ett 

specifikt forum och förbindelsen har implicita och explicita regler (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004b). Dessa karaktärsdrag har kombinerats med Jaworski och Kohlis 

sex faktorer som krävs för en samskapande dialog som förklarades tidigare (Jaworski 

& Kohli, 2006). I denna modell så är dialogen, de tre övre blocken, i sig inte 

samskapande, utan har möjlighet att bli samskapande först när faktorerna för ett 

samskapande forum är uppfyllda. Det är viktigt att först identifiera huruvida 

kommunikationen i fråga är en dialog och inte någon annan form av kommunikation, 

som beskrevs tidigare (Ballantyne & Varey, 2006), genom att inkludera dialogens 

karaktärsdrag (Prahalad & Ramaswamy, 2004b).  
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Figur 3. Studiens analysmodell. 
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3. Metod 
Denna studie är av rent kvalitativ karaktär, eftersom problemställningen grundar sig i 

att sociala processer ska förklaras och detta görs lämpligast med ett kvalitativt 

metodval (Bryman & Bell, 2005). I detta kapitel förklaras först det abduktiva 

angreppssätt som används under arbetsprocessen, sedan hur intervjuer utformats och 

genomförts, processen att operationalisera teori, därefter förklaras hur data analyserats 

och slutligen en diskussion om studiens tillförlitlighet. 

3.1 Abduktiv metod 

Eftersom tjänstelogik är ett relativt nytt forskningsområde och ingen forskning som 

tillämpar denna logik på delningstjänster kunde hittas, så fanns i arbetets inledning en 

viss osäkerhet kring huruvida analysmodellens utformning skulle fungera som en bra 

förklaringsmodell till uppsatsen frågeställning. På grund av denna osäkerhet och brist 

på liknande forskning valdes en abduktiv metod som utgångspunkt i arbetets 

utformning. Abduktiv metod beskrivs ofta som ett mellanting mellan deduktiv och 

induktiv metod, där deduktiv metod använder insamlat empiriskt material för att 

styrka eller förkasta befintliga teorier, medan induktiv metod skapar nya teorier 

utifrån empiriskt material (Saunders et al., 2012).  Denna metod är ofta passande att 

använda om syftet är att hitta nya saker samt ytterligare variabler och förhållanden än 

befintliga modeller beskriver (Dubois & Gadde, 2002). Det område som studeras i 

denna uppsats har inte studerats på detta vis förut, vilket gör att det är viktigt att vara 

öppen för andra oväntade faktorer som kan komma fram i datainsamlingen och som 

inte finns i den ursprungliga teorin.  

 

Karaktäristiskt för en abduktiv metod är att man under arbetets gång jobbar 

kontinuerligt både med teoretiskt ramverk, empiri och analys, vilket innebär att både 

teoretiskt ramverk och analysmodell successivt kan ändras under arbetets gång för att 

anpassas till den verklighet som ska förklaras (Dubois & Gadde, 2002). Abduktion är 

ofta ett passande angreppssätt när syftet är att utveckla befintlig teori snarare än att 

skapa helt ny teori (Dubois & Gadde, 2002), i det senare fallet hade en rent induktiv 

metod varit mer passande (Gustavsson, 1998). Om det har visat sig att den teoretiska 

modellen har fungerat dåligt, så finns möjlighet att under arbetets gång leta ytterligare 
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teori så att analysmodellen kan justeras till den verklighet som studien syftar att 

förklara (Dubois & Gadde, 2002).  

 

I denna studie har abduktiv metod tillämpats genom att mellan varje intervju så har tid 

avsatts för att analysera intervjun och jämföra med analysmodellen, som då kunnat 

ändrats vid behov och även ny teori har kunnat inkluderats stegvis. Detta arbetssätt 

har också varit en fördel med tanke på den tidsram arbetet har haft, då flera olika delar 

av arbetet har kunnat växa fram parallellt, även om i många fall abduktiva metoder är 

mer tidskrävande än deduktiva metoder (Saunders, et. al, 2012) så har det med 

genomtänkt planering fungerat bra att genomföra arbetet med detta angreppssätt. 

3.2 Intervjuer 

Den huvudsakliga datainsamlingen till denna studie har bestått av semistrukturerade 

intervjuer. Inom kvalitativ forskning försöker forskare ofta att förstå sociala 

beteenden, som den samskapande dialogen i denna studie, och intervjuer är då ett 

mycket vanligt metodval (Bryman & Bell, 2005) och för att få den djupgående 

information som eftersträvades ansågs intervjuer som ett bra val.  

 

Fyra intervjuer med representanter från fyra olika företag har genomförts i denna 

studie och tillsammans täcker de en stor del av de typer av bildelningstjänster som 

finns på marknaden. Dessa företag är GoMore, Mobilsamåkning, Sunfleet och Audi 

unite, se tabell 1. För att få en så bred bild av fenomenet bildelning som möjligt 

kontaktades flera företag och organisationer utifrån de båda typer av PSS som 

presenterades i avsnittet om kollaborativ ekonomi. Detta kan liknas vid en typ av 

teoretisk sampling, där intervjupersoner väljs utifrån teoretiska faktorer (Bryman & 

Bell, 2005). De fyra organisationer som respondenterna kom ifrån är relativt små, 

vilket gjorde det lätt att få kontakt med höga chefer eller grundare. På grund av 

organisationernas storlek har respondenterna ofta haft detaljkunskap om hela 

organisationens verksamhet och insikt även i områden som inte är deras 

huvudområde. 
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Tabell 1. Sammanställning av respondenter 

Företag Respondent Position Intervjuform Datum 
GoMore Iker Rudberg VD GoMore Sverige Skype 2015-12-03 

Mobilsamåkning Maja Söderberg Grundare och initiativtagare Telefon 2015-12-04 
Sunfleet Sandra Rydberg Marknadschef Personlig 2015-12-07 
Audi unite Jonas Linke Business Manager Telefon 2015-12-08 

 

Intervjuerna i denna studie har varit av semistrukturerad karaktär, det vill säga att 

under utformningen av intervjuguiden har ett par teman identifierats utifrån teorin och 

sedan har frågor skrivits ned under varje tema (Gillham, 2005), se appendix. I denna 

intervju var teman organisationen, kommunikation med användare och 

produktutveckling. Det har dock varit upp till intervjuaren att se till att alla tänkta 

teman avklarats och att intervjun inte kommit för långt från ämnet (Hay, 2005).  

Under den semistrukturerade intervjun måste inte någon bestämd frågeordning följas 

och följdfrågor eller omformuleringar av frågor kan också läggas till under intervjuns 

gång  (Bryman & Bell, 2005), vilket under denna studie varit mycket användbart när 

nya faktorer kommit på tal eftersom man då kunnat få utförligare svar och förtydliga 

oklarheter som uppstått under intervjuns gång. De flesta frågorna utformades med ett 

par underpunkter, som under intervjuerna kunde användas av intervjuaren för att 

stämma av att alla intressanta aspekter av frågan täcks i respondentens svar (Gillham, 

2005). Detta gjorde att frågorna kunde vara av öppnare karaktär, vilket underlättar för 

respondenten att svara friare än om striktare frågor utformats med uppställda 

underfrågor. Att ha en så pass flexibel intervju har också varit viktigt för det 

abduktiva angreppssättet eftersom semistrukturerade intervjuer ger en balans mellan 

struktur och öppenhet (Gillham, 2005), som passar bra med den abduktiva metodens 

sökande natur och syfte att utveckla befintlig teori. Semistrukturerade intervjuer 

kritiseras av Gillham (2005) för att dels vara tidskrävande gällande utformning av 

frågor och analys, men den abduktiva metoden gjorde att detta kunde göras 

kontinuerligt under arbetets gång och intervjuer planerades in med tillräckligt tid 

emellan för detta arbete.  

 

Intervjuer genomfördes både via personliga möten, telefon och Skype. Flera 

respondenter befann sig på annan ort än intervjuaren, vilket gjorde att det inte var 

möjligt med personliga intervjuer, vilket hade att varit att föredra. För att få så mycket 

icke-verbal kommunikation, det vill säga kunna se reaktioner på frågor med mera, så 
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valdes Skype som andrahandsval för intervjuer. Dock hade ett par företag policys som 

hindrade anställda från att ha Skype installerat, vilket gjorde att enda valet var att ha 

telefonintervjuer. Eftersom semistrukturerade intervjuer ställer höga krav på närvaro 

av intervjuaren (Gillham, 2005), så spelades alla intervjuer in. Vid en intervju 

fungerade inte inspelningen. Vid detta tillfälle hade en hel del anteckningar tagits och 

efter intervjun skrevs så mycket som möjligt ned ur minnet. Detta gör att kvaliteten 

blir sämre än en inspelning (Dalen, 2007), men det insamlade materialet kunde med 

hjälp av uppföljande mail verifieras och ändå inkluderas i studien.  

3.3 Sekundära källor 

Arbetet har också innefattat omfattande litteraturstudier av teori kring 

produktutveckling, tjänstelogik och kollaborativ ekonomi för att få en grund till 

uppsatsen och ett ramverk som användes vid arbetes utformning.  

 

För att öka trovärdigheten i studien har även information från de studerade 

organisationernas hemsidor använts för att få fler perspektiv på de utvalda 

organisationerna och utöka förståelsen för hur deras tjänster fungerar. Att använda sig 

av flera olika datakällor kallas triangulering (Bryman & Bell, 2005).  

3.4 Operationalisering 

Innan intervjuerna kunde genomföras utformades en intervjuguide där den teoretiska 

analysmodellen och begreppen i denna omformulerades till passande frågor som 

skulle vara lättare för respondenten att förstå än teoretiska begrepp, denna process 

brukar kallas operationalisering (Bryman & Bell, 2005).  

 

Två av huvudteman under intervjuerna var kommunikation med användare och 

produktutveckling. Under kommunikationsdelen fångades framförallt dialogens 

grundstenar. Genom att fråga om kommunikationskanaler, vilka ämnen som 

kommuniceras och de inblandade parterna skapades en bild av både vilka problem 

som kommuniceras, förbindelsens regler och även en del om dialogens forum. 

Frågorna om produktutveckling syftade dels till att svara på hur produktutvecklingen 

går till och om användare involveras överhuvudtaget. Det var viktigt för studiens 

trovärdighet att respondenterna fick prata fritt om hur produktutvecklingen fungerar 

även när inte användare är inblandade. Detta för att det teoretiska ramverket inte ska 
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ses som en absolut sanning när en abduktiv metod valts, utan det är viktigt att belysa 

att produktutveckling sker under olika former även inom samma företag. Genom att 

lyfta tydliga exempel på när användare varit inblandade kunde djupare information 

om dialogens forum och faktorerna som ligger till grund för en samskapande dialog 

diskuteras.  

3.5 Analys av insamlat material 

Efter varje intervju transkriberades materialet för att respondenternas svar skulle 

tolkas så ordagrant som möjligt, vissa delar som ansågs helt oväsentliga för studien 

ignorerades. Detta skulle kunna innebära att någon viktig aspekt missats för analysen 

(Bryman & Bell, 2005), men de delar som ströks var tillräckligt långt ifrån studiens 

omfattning att de kunde exkluderas med minimal risk för detta. 

 

Därefter började processen med datareduktion. Genom att gå igenom alla intervjuer 

flera gånger markerades de delar som var mest relevanta och dessa kodades sedan om 

utifrån analysmodellens kategorier. Dessutom fanns en kategori övrigt där aspekter 

som skulle kunna vara intressanta, men som inte passade in i den befintliga 

analysmodellen placerades för att dessa delar inte skulle glömmas bort i den fortsatta 

analysen. Genom att ha intervjuerna transkriberade kunde dessa studeras igen under 

analysens gång för att se att ingen nyans gått förlorad (Lantz, 2007). När denna analys 

var klar bedömdes huruvida varje faktor var uppfylld eller ej för respektive företag. 

Denna bedömning är sammanställd i tabell 3 i analyskapitlet. 

3.6 Studiens trovärdighet 

Ofta används begreppen reliabilitet och validitet för att bedöma en studies 

trovärdighet (Bryman & Bell, 2005; Eriksson & Wiederheim-Paul, 2014; Saunders et 

al., 2012). Dessa begrepp härstammar dock från kvantitativa metoder och dessa 

begrepp kan vara svåra att överföra på kvalitativa metoder när föränderliga sociala 

processer studeras och verkligheten inte är absolut (Bryman & Bell, 2005). I denna 

studie användes därför istället Lincoln och Gubas (1985) kriterier för trovärdighet av 

kvalitativa studier. Dessa kriterier är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

styrka och bekräfta (Lincoln & Guba, 1985).  
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Tillförlitlighet innebär att forskaren utför studien efter vetenskapliga regler och att 

insamlat material från intervjuer valideras genom att respondenterna får en chans att 

verifiera vad de sagt (Lincoln & Guba, 1985). I detta fall har studien skickats ut till 

alla respondenter innan den slutliga publiceringen för att de ska kunna kontrollera sin 

del och i vissa fall har även följdfrågor och frågor om förtydliganden skickats till 

respondenterna, vilket ökar studiens trovärdighet. Överförbarhet innebär i vilken 

utsträckning som studiens resultat kan överföras på andra studier och ge liknande 

resultat (Lincoln & Guba, 1985). Eftersom kvalitativa undersökningar ofta syftar till 

att skapa en kontextuell förståelse snarare än att användas för generalisering är 

överförbarhet ofta ett bättre kriterium (Bryman & Bell, 2005). Genom att försöka 

skapa en detaljrik och fyllig beskrivning av produktutveckling inom bildelning är 

målet att studiens resultat ska kunna överföras till framför allt utveckling av andra 

delningstjänster. Reliabilitet ersätts av pålitlighet, vilket innebär att det ska finnas en 

tydlig och omfattande redogörelse för hur studien gått tillväga och vilka val som 

gjorts (Lincoln & Guba, 1985). Detta har gjorts i metodkapitlet och genom att ha 

kontinuerliga opponeringar och handledarträffar under arbetets gång där arbetets 

utformning diskuterats, vilket stärker pålitligheten i studien.  

 

Genom att utgå från ett teoretiskt ramverk finns alltid förutfattade idéer om hur 

någonting borde vara, vilket leder till att data samlas in för att passa in i ett ramverk 

och dessa förutfattade idéer (Dubois & Gadde, 2002). I samhällsvetenskaplig 

forskning går det aldrig att vara 100 % objektiv, men genom att vara tydlig med att 

varken personliga värderingar eller vald teori fått påverka metoden och slutsatser kan 

studiens trovärdighet styrkas och bekräftas (Lincoln & Guba, 1985). I detta fall fanns 

exempelvis ett tydligt miljöintresse från intervjuarens sida och en vilja att undersöka 

fenomenet på grund att detta. Genom att varje tema under intervjuerna inleddes med 

att respondenten ombads att fritt berätta om sin uppfattning av temat så fick 

respondenten möjlighet att lyfta de sammanhang som hen ansåg viktiga för fenomenet 

i fråga utan att påverkas av den riktning som intervjuaren valt för studien (Lantz, 

2007). Detta är exempel på att studiens trovärdighet kan styrkas och bekräftas. 
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4. Empiri 

4.1 Bildelningsmarknaden i Sverige 

Idag finns bilpooler på ungefär 50 orter i Sverige och användandet av både bilpooler 

och andra bildelningstjänster ökar stadigt (Trafikverket, 2014). Även studiens 

respondenter framhäver hur popularititeten för tjänsterna ökar och att företagen inte i 

lika hög grad behöver kommunicera vad bildelning är, utan kan fokusera på att 

marknadsföra sitt varumärke istället. Under de senaste året har en övergång skett från 

att det främst är miljöintresserade personer som använder tjänsterna till en bredare 

användargrupp som värdesätter en bra tjänst som kan ersätta privat bilägande 

(Rydberg, 2015). Audi unite lyfter fram early-adopters, personer som börjar använda 

nya produkter i ett tidigt stadium, som en viktig målgrupp men har även en hel del 

andra användare idag (Linke, 2015). Bilpooler definieras av Trafikverket som att en 

eller flera bilar delas av flera hushåll, personer eller företag.  Trafikverket skiljer 

mellan kommersiella och kooperativa bilpooler, företag som driver bilpooler av 

kommersiella syften respektive kooperativa bilpooler som ofta drivs som ideella 

föreningar (Trafikverket och Miljöbyrån Ecoplan AB, 2012).  

 

Sunfleet och Audi unite är exempel på två företag som själva äger sina bilar som 

sedan delas av deras kunder. Sunfleet erbjuder sina kunder bilar på fasta p-platser, 

som de kan boka i förväg och användarna har tillgång till hela Sunfleets fordonsflotta 

via deras hemsida. Volvo är en av delägarna till Sunfleet och därför består hela 

Sunfleets fordonsflotta av Volvobilar. Bilarna kan användas från en timme och uppåt 

och beroende på användning kan användarna välja olika medlemskap. De har även 

samarbeten med musikfestivalen Way Out West, biluthyrningsföretaget Hertz och SJ 

(Sunfleet, 2015). Genom Audi unite ges möjlighet för upp till fem användare att dela 

på en utvald bil ur Audis sortiment. Antingen så är användarna en grupp personer som 

känner varandra som delar på en bil eller så matchar Audi unite ihop en grupp 

användare som vill dela på en bil. Tjänsten kan ses som en form av delad leasing. 

(Audi unite, 2016).  

 

GoMore och Mobilsamåkning är exempel på när privata ägodelar delas mellan 

användare. GoMore var från början ett samåkningsföretag men har utvecklats till att 
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även erbjuda biluthyrning mellan privatpersoner, så kallad peer-to-peer uthyrning, och 

leasingbilar som användarna sedan kan hyra ut. Alla användare lägger upp en profil 

på GoMores hemsida och kan sedan lägga upp samåkningar och bilar som vill hyra ut, 

samt leta passande samåkningar eller bilar att hyra (GoMore, 2016). Det sista 

exemplet som studerats är Mobilsamåkning, som erbjuder samåkning mellan 

privatpersoner på landsbygden samt en samåkningstjänst för företag 

(Mobilsamåkning AB, 2015), denna tjänst har dock inte ingått i studien. Varje by som 

ingår i Mobilsamåkning har ett slutet samåkningssystem via Mobilsamåknings 

hemsida där användarna kan se de samåkningar som erbjuds i deras by 

(Mobilsamåkning AB, 2015). För mer företagsinformation se tabell 2. 
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Tabell 2. Sammanställning över de företag som inkluderats i studien och information om deras produktportfölj, ursprung, utbredning 
och nätverk 
 

Företag Tjänster Intervjuperson Grundat Geografisk 
utberedning 

Målgrupp Viktiga 
samarbetspartners 

GoMore Samåkning, peer-to-peer (P2P) 
uthyrning, uthyrningsbara 
leasing bilar (ej inkluderat i 
studien) 

Iker Rudberg, VD 
GoMore Sverige 

2005 i Danmark. 
Lanserades i 
Sverige 2014. 

Sverige, Danmark, 
Norge, Spanien och 
håller på att lanseras i 
Frankrike. 

Samåkning - personer som inte har bil, 
studenter, miljöintresserade, prismedvetna 
kunder. P2P - personer som har bilar som 
inte används och personer som inte har bil 
men vill använda bil då och då 

Försäkringsbolag, OKQ8 
för gratis kaffe när man kör 

Mobilsamåkning Samåkning med inbyggd 
betaltjänst, samåkningstjänst 
för företag och större 
organisationer (ej inkluderat i 
studien) 

Maja Söderberg, 
grundare ocn 
initativtagare 

I Tolg utanför 
Växjö. 

13 byar i Sverige och 
håller på att lanseras i 
fyra byar i 
Nederländerna. 

Små grupper som bor i samma by och 
samåker ofta och ungefär samma sträckor. 

Samarbeten med webfirma 
och grafiker i 
produktutvecklingen 

Sunfleet Microuthyrning av Volvobilar 
som kan användas en timme 
och uppåt. Olika medlemskap 
beroende på användning. 

Sandra Rydberg, 
Marknadschef 

Startade 1998, 
men 
bolagiserades 
2011. 

Nästan 50 orter i 
Sverige, med 
systerbolag i Norge 
och Danmark. 

Tidigare större kommuner och företag. Nu 
främst privatpersoner. Gruppen 22-45 år 
växer fortast. 

Ägs av Hertz och Volvo. 
Samarbeten med SJ, 
bostadsrättsföreningar, 
Way out west, Mecenat, 
Delebilen, Mathem, 
Motormännen, Seniordeal 

Audi unite Audibilar som delas av upp till 
fem personer 

Jonas Linke, 
Business Manager 

Lanserades i 
Sverige i oktober 
2014. 

Finns endast i 
Stockholm 

Alla användare finns i urbana miljöer. Early 
adopters, tidigare Audikunder, 
prismedvetna som inte har råd med egen 
Audi eller som tycker Audi unite är mer 
plånboksvänligt, miljöintresserade, 
bilälskare som vill köra riktigt bra bilar 
billigare 

Dotterbolag till Audi 

Källor: GoMores hemsida; Rudberg, 2015; Mobilsamåknings hemsida; Söderberg, 2015M; Sunfleets hemsida; Rydberg, 2015,Audi unites 

hemsida, Linke, 2015.
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4.2 Kommunikation med användare 

Som beskrevs i inledningen så använder alla de studerade företagen olika digitala 

tjänster för att hålla kontakt med sina användare. I alla studerade fall är hemsidan 

huvudforumet för den digitala kontakten, men även applikationer för smartphones och 

tablets är viktiga och något som flera företag vill satsa mer på och utveckla vidare 

(Rydberg, 2015; Rudberg 2015; Linke, 2015). Både GoMore och Sunfleet lyfter 

också telefonsupport som en viktig kommunikationskanal för att skapa trygghet för 

användarna. Det är viktigt att bilarna alltid är tillgängliga och användarna ska kunna 

få hjälp om något strular med bilarna oavsett tid på dygnet (Rydberg, 2015). Även 

säkra betalningslösningar och försäkringsvillkor är viktiga för alla bildelningstjänster 

(Rydberg, 2015; Rudberg, 2015; Söderberg, 2015, Linke, 2015). GoMore har 

exempelvis fått skapa en specialutformad försäkring tillsammans med ett 

försäkringsbolag för att befintliga försäkringar inte fungerade för P2P-uthyrning 

(Rudberg, 2015). Nyhetsbrev via mail används både av Mobilsamåkning och GoMore 

för att skicka information till användare (Söderberg, 2015; Rudberg, 2015). Även på 

sociala medier, som facebook och instagram är alla företag representerade, och dessa 

är också en viktig kommunikationskanal till kunder som är mycket snabbare än övriga 

kanaler (Rydberg, 2015; Rudberg, 2015; Söderberg, 2015, Linke, 2015). 

 

GoMore skiljer sig mot de övriga företagen eftersom de använder ett ratingsystem för 

att skapa social kontroll och trygghet. Efter att en samåkning eller uthyrning har 

genomförts kan användarna ge varandra upp till fem stjärnor och dessutom skriva ett 

omdöme om varandra. Ofta räcker det med en dålig rating för att en användare inte 

ska kunna hyra ut sin bil igen (Rudberg, 2015). Mobilsamåkning sticker ut från de 

övriga tjänsterna genom att den bygger på en redan etablerad social struktur i en by. 

Det gör att Mobilsamåkning ställer sig kritisk till rating och tror att det skulle 

missgynna tjänsten eftersom det skulle innebära att grannar skulle betygsätta 

varandra. Mobilsamåkning poängterar istället att tryggheten skapas mellan användare 

när de använder tjänsten (Söderberg, 2015). Sunfleet och Audi unite använder sig inte 

av ratingsystem (Sunfleet, 2015; Audi unite, 2016). 

 

Sociala möten är också viktiga för att skapa förtroende och kunskap om tjänsterna, 

samtidigt som det stärker de sociala banden mellan användarna, som i flera fall är 
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viktiga för att tjänsterna ska fungera. Audi unite har exempelvis en egen del i 

Audibutiken i Stockholm där företaget träffar både potentiella och befintliga 

användare och kan dricka en kopp kaffe tillsammans. Användarna av Audi unite 

känner varandra i vissa fall sedan innan, men om man inte har någon att dela bil med 

så kan man bli sammanförd med främmande människor i en matchningsprocess. Efter 

att en matchning skett försöker Audi unite få alla användarna i gruppen att träffas för 

att man ska stärka de sociala banden med de personer som man ska dela bil med. Audi 

unite hämtar alla bilar en gång i månaden för att tvätta dem, vilket gör att de har en 

kontinuerlig kommunikation med sina användare och detta är också en viktig väg för 

att ta in åsikter från kunder (Linke, 2015).  

 

Mobilsamåkning använder sig precis som de andra tjänsterna av hemsida, telefon och 

mail för att hålla kontakt med sina kunder, men utser också i varje by en lokal 

kontaktperson, en så kallad byambassadör. Dennes uppgift är att hitta nya medlemmar 

i byn och dessutom marknadsföra samåkning för byborna. Byambassadörerna är fria 

att hitta på egna idéer och en ambassadör satte exempelvis upp en hållplatsskylt för att 

påminna resenärer om att de kan samåka och en annan ordnade mindre middagar runt 

om i byn för att under mer avslappnade former kunna prata om samåkning 

(Söderberg, 2015).  

4.3 Ständig förbättr ing och utveckling 

Produktutveckling är inte en process som tar slut bara för att en produkt är lanserad, 

utan en kontinuerlig process av ständigt förbättringsarbete enligt alla företag som har 

ingått i studien. Det kan handla både om mindre och större utvecklingsprojekt. Exakt 

vilken utveckling som ska ske bestäms i alla studerade fall av företaget och ska passa 

in i företagens strategier (Linke, 2015; Rydberg, 2015; Rudberg 2015).  

 

Audi unite är ett av fem pilotprojekt inom bildelning som Audi provar just nu. Varje 

projekt prövas i en stad och Audi unite prövas i Stockholm för att undersökningar 

visar att svenskar har benägenhet att dela på resurser och i stor utsträckning använder 

smartphones och tablets. De övriga städerna som ingår i de andra projekten är San 

Fransisco, Miami och två tyska städer. Alla Audis pilotprojekt samordnas från Audi 

Business Innovation i München, vilket respondenten beskriver som Audis version av 

Googles huvudkontor där personer både från bilbranschen och andra branscher 
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kommer på nya koncept kring bildelning. Produktutvecklingen av Audi unite sker 

både centralt i München, där idéer mellan pilotprojekten kan koordineras, och lokalt i 

Stockholm. Personer från München kommer ofta upp till Stockholm och testar nya 

funktioner. Under testfasen jobbar både personer från den tekniska sidan och 

kundsidan tillsammans, för att testa både teknik och service parallellt. 

Produktutveckling diskuteras vid speciella utvecklingsmöten och Audi unite använder 

input både från kunder och moderbolaget Audi när tjänsten vidareutvecklas (Linke, 

2015).  

 

Sunfleet har en platt organisation, även om det finns en styrgrupp, så kommer många 

idéer som inkluderas i projektutvecklingen från personer längre ned i hierarkin. De 

större förändringarna budgeteras ett år i förväg och det är sällan som styrgruppen styr 

direkt, det kan vara om exempelvis en ny bilmodell ska lanseras och de vill att den 

inkluderas i fordonsflottan. Eftersom det är kunderna som är ute och kör tjänsten så är 

input från dem otroligt viktigt. Dock kan Sunfleet inte alltid leverera det kunderna 

önskar, eftersom man måste kunna bära sina egna kostnader, men det kan ge uppslag 

till idéer för framtiden (Rydberg, 2015). 

 

Enligt GoMores VD skiljer sig inte utvecklingen av bildelningstjänster eller 

onlinetjänster från vanlig produktutveckling, förutom att onlinebaserade företag är 

snabbare än många traditionella företag och har större möjlighet att lyssna av 

kunderna via både support och sociala medier. På GoMore sker produktutveckling av 

befintliga produkter löpande och framförallt används intern brainstorming för att hitta 

lösningar på problem. Inspiration om hur problem ska lösas får GoMore även genom 

att lära av delningsföretag inom andra branscher, exempelvis bodelningstjänsten 

Airbnb. Eftersom GoMore är ett litet företag har också lättare att fånga in åsikter via 

kundtjänst från kunder än vad det är för större företag (Rudberg, 2015).  

 

Mobilsamåkning började som ett lokalt initiativ i byn Tolg utanför Växjö när 

respondenten satt i Sockenrådet. Från början utvecklades Mobilsamåkning endast för 

Tolg, men sedan byggdes en ny plattform anpassad för att klara flera byar.  När denna 

nya plattform skulle byggas involverade företaget byambassadörerna som 

omnämndes tidigare. De fick titta på utkast till den nya hemsidan och komma med 

förbättringsförslag under hela processen med att ta fram en ny plattform. När 
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Mobilsamåkning utvecklades initialt tittade företaget inte på andra och har märkt att 

man hamnat mellan många andra tjänsters utformning (Söderberg, 2015). 

 

Vilka delar av produkten som utvecklas internt skiljer mellan företagen. GoMore, 

Sunfleet och Audi unite skapar sina tekniska lösningar själva (Rydberg, 2015; 

Rudberg 2015; Linke, 2015), medan Mobilsamåkning använde sig av en extern part 

både för hemsidan och grafik (Söderberg, 2015). Det alla respondenter har 

gemensamt är att de använder sina tjänster själva. Exempelvis var det första GoMores 

VD gjorde när han blev anställd att skapa två profiler och låta den ena profilen hyra ut 

en bil till den andra profilen, på så sätt hyrde han ut sin egen bil till sig själv för att 

förstå hur tjänsten fungerar (Rudberg, 2015). Mobilsamåknings respondent samåker 

och Audi unites respondent fungerar som testperson när nya funktioner utvecklas 

(Söderberg, 2015, Linke, 2015). 

 

Vilken utmaning som är störst med att leverera bildelningstjänster skiljer sig mellan 

de svarande företagen. Det problem som alla respondenter betonar på något sätt är att 

genomföra en beteendeförändring (Söderberg, 2015; Linke, 2015; Rydberg, 2015; 

Rudberg, 2015), men de har kommit olika långt i denna process eftersom företagen 

funnits under olika lång tid. Audi unite jobbar fortfarande mycket med att skapa 

kännedom om företaget och att de inte är synonymt med Audi (Linke, 2015). Att 

lämna ut sina uppgifter, kortuppgifter med mera, på internet tror GoMore stoppar en 

del av deras potentiella användare att gå med. Därför är det viktigt att använda säkra 

betalningstjänster (Rudberg, 2015). Andra utmaningar som lyfts av Sunfleet och 

GoMore är att lagstiftningen inte är anpassad för denna typ av tjänster (Rudberg, 

2015, Rydberg, 2015). För Audi unite är en stor utmaning att hitta en matchning av en 

grupp som kan dela bil (Linke, 2015) och Sunfleet lyfter även problem med att hitta 

passande P-platser där deras bilar kan stå (Rydberg, 2015). 

 

Det finns också exempel på utveckling som inte fungerat. Mobilsamåkning har till 

exempel inte fungerat vid etablering i vissa byar eftersom byborna inte haft tillräckligt 

stort intresse när tjänsten väl lanserats i byn (Söderberg, 2015). Audi unite hade 

tidigare en videosupport via hemsidan, men som väldigt få användare utnyttjade 

(Linke, 2015).  
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4.4 Exempel på användares inflytande 

Det finns exempel hos alla studerade företag på hur användare varit med och påverkat 

hur dagens produkt ser ut och nedan kommer några av dessa att presenteras.  

 

Innan Mobilsamåkning startas i en by sker en förankringsprocess som bland annat 

inkluderar ett åsiktsmöte där alla byns invånare är välkomna. På dessa möten 

förklaras vad Mobilsamåkning är, lugnar oroliga invånare och definierar en 

trygghetszon tillsammans med byborna, det område vars boende får vara med i 

samåkningsgruppen och denna zon sammanfaller ofta med en skolas 

upptagningsområde eller en gammal sockengräns. Oron som vissa invånare känner 

brukar handla om oro för att förlora kollektivtrafik, men det har man aldrig sett hända 

efter att Mobilsamåkning introducerats. Eftersom Mobilsamåkning bygger på redan 

etablerade social struktur så pratar användarna som samåker om gemensamma 

nämnare, det vill säga byn, och detta har resulterat i spin-off effekter så som 

gemensamma grillplatser med mera (Söderberg, 2015). 

 

I Danmark började GoMore att lägga upp lediga platser i långdistansbussar 

tillsammans med samåkningsresor, vilket fick användarna att protestera eftersom 

dessa bussresor konkurrerade med de samåkningsresor användarna själva lade upp. 

Dessa åsikter och det faktum att GoMore är beroende av att användare lägger upp 

bilar för uthyrning och samåkning gjorde den satsningen lades ned (Rudberg, 2015). 

 

Sunfleets största utmaning är att hitta lämpliga P-platser där deras bilar kan stå. 

Parkeringen får inte vara allt för dyr, ska vara tillgänglig och kännas säker att ta sig 

till även nattetid. För att hitta P-platser använder Sunfleet sig ofta av användarna, 

både genom att lägga ut inlägg i sociala medier där man efterfrågar förslag. Ibland 

vänder sig användarna direkt till Sunfleet och har en parkeringsplats i en 

bostadsrättsförening som de kan få hyra. Användarna kommer också ofta med 

synpunkter på nya platser där det borde finnas bilar eller åsikter om var det borde 

finnas fler bilar. Dessa frågor har dock Sunfleet bra uppsikt över eftersom de har 

information om hur alla bilar används (Rydberg, 2015). 
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I Linköping var det kunden som ställde krav på Sunfleet när de var med i en 

upphandling för en lokal bilpool. Linköping är en av Sveriges ledande städer när det 

kommer till biogas och i upphandlingen var det ett krav att bilarna skulle drivas av 

biogas. Därför är i princip alla Sunfleets bilar i Linköping biogasbilar. Den senaste 

utvecklingen som gjorts där är en lösning där hybridbilarna måste köras på biogas tills 

den tar slut, först då fungerar bensindrift (Rydberg, 2015). 

 

Ett sista exempel på användarnas inflytande i Sunfleet är de nya medlemskap som 

håller på att tas fram. Projektet initierades av Sunfleet som valde ut medlemmar med 

körmönster som kanske inte var optimala utifrån det medlemskap som de har idag. 

Under en sex månaders period har de då fått prova nya medlemskap och komma med 

feedback på dessa fram och tillbaka. Det har fungerat lite som en fokusgrupp, men 

med mer kontinuerlig kontakt och Sunfleet har också kunnat analysera förändringar i 

användarnas körmönster efter att de bytt till nytt medlemskap (Rydberg, 2015).  

 

Audi unite har två mindre exempel på hur kunders åsikter påverkat dagens produkt. 

Dels så efterfrågade kunder mer information i fakturorna om hur man kört, vilket 

Audi unite införde för att öka transparensen ytterligare, och dessutom har det i 

samband med den månatliga städdagen kommit in åsikter om att det borde finnas en 

funktion för trängselskatt. Denna funktion kommer snart att införas då trängselskatt 

införs på Essingeleden vid årsskiftet 2015/16 (Linke, 2015). 

  



En vän med en bil – Användarnas roll i utvecklingen av bildelningstjänster 

 Malin Jakobsson 

 32 

5. Analys 
Analysen som gjorts av det insamlade materialet är uppdelat i två delar, först 

analyseras bildelning som fenomen utifrån tjänstelogik och sedan utifrån uppsatsens 

analysmodell analyseras hur bildelningsföretagen involverar kunder i 

produktutveckling, figur 4. 

Figur 4. Uppsatsens analysmodell 

5.1 Bildelning ur ett t jänstelogiskt perspektiv 

Den tjänst, tillämpningen av operanta resurser, som företagen erbjuder sina 

användare är framför allt teknisk kunskap att utveckla internetbaserade 

delningstjänster och underhålla dessa. En viktig del av den tjänst som företagen 

erbjuder användarna är att vara en resursintegratör genom att skapa en marknadsplats 

för bildelning, antingen genom att integrera resurser från användare med sina egna 

tekniska kunskaper som i fallet med GoMore och Mobilsamåkning eller att integrera 

bilföretagen Volvo och Audis produkter med kunder på ett annorlunda sätt. Dessutom 

har tjänsterna integrerats med exempelvis försäkringsbolag, bensinstationer och 

musikfestivaler för att skapa olika erbjudanden till olika användare. I sig själva har 

inte företagens marknadsplatser något värde, utan företagen är beroende av resurser 

från andra aktörer för att kunna skapa ett värdeerbjudande till sina användare och först 

när en delning sker skapas värdet för kunden att vara medlem i någon av 

delningstjänsterna. Det användarna köper när de betalar för företagens tjänst är till 
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stor del att de själva slipper vara resursintegratörer i lika hög grad, utan de kan själva 

söka efter en bil som de vill använda och slipper att det underhåll med mera som 

bilägande innebär. 

 

När bildelning analyseras som ett fenomen inom tjänstelogik syns tydligt den flexibla 

roll som aktörerna har i en ekonomi. Användarna av tjänsterna, kan både konsumera 

tjänsten som kunder eller leverera en tjänst till företaget genom att hyra ut sin bil eller 

erbjuda samåkning. Dessutom använder företagens anställda tjänsterna, vilket gör 

dem till både leverantörer och konsumenter av sina egna produkter.  

 

Vad som framgått under intervjuerna är också den sociala dimension som bildelning 

innebär, vilket gör att företagen inte bara kan ta hänsyn till den klassiska företag-kund 

relationen, utan måste också ta hänsyn till användarnas förhållande till varandra, det 

vill säga de måste också styra och skapa tillit i ett större A2A-nätverk, vilket görs 

bland annat med ratingsystem och sociala möten. Att alla lyfter någon form av 

beteendeförändring som den största utmaningen överensstämmer också med det 

faktum att aktörers handlande styrs av sociala normer och strukturer. I dagens 

samhälle är normen att äga sin egen bil, vilket gör att de flesta aktörers handlande 

präglas av detta och steget till att inte äga sin egen bil blir längre, vilket gör 

beteendeförändringen svårare än om delandet vore norm.  

5.2 Ett samskapande forum för innovation 

Grunden i analysmodellen är den definition av dialog som Prahalad och Ramaswamy 

använder (2004b); problem som intresserar båda parter, dialogens forum och 

förbindelsens regler, se figur 4. Den mesta av kommunikationen som sker mellan 

företag och användare är support, vilket innebär att mycket av kommunikationen 

berör problem som intresserar båda parter. Förbindelsens regler är svårare att 

analysera eftersom det finns få uttalade regler om vad kommunikationen mellan 

företag och användare ska handla om, dock finns det flera olika 

kommunikationskanaler, där exempelvis support handlar mer om att användarna kan 

lyfta problem medan en facebooksida kanske är öppnare för friare ämnen. Det vill 

säga att det finns olika uttalade och outtalade regler för förbindelsen, vilket är en av 

dialogens grundstenar.  
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Det tredje blocket, dialogens forum, har studerats djupast och har analyserats utifrån 

de faktorer för en samskapande dialog som definierades i utformningen av 

analysmodellen. Dessa faktorer har efter varje intervju värderats, se tabell 3. De 

faktorer som kan anses i hög grad uppfyllda har fått ett grönt plus, de som är delvis 

uppfyllda en gul cirkel och de som inte är uppfyllda eller tveksamt om de är uppfyllda 

har fått ett frågetecken. 

 

Tabell 3. Bedömning av faktorer som skapar en samskapande dialog utifrån  

Faktorer som skapar ett forum för samskapande dialog 

  Tillit 
Konversationens 
miljö 

Kompletterande 
färdigheter 

Delat 
kunskapsdjup och 
erfaranheter 

Värdera 
varandras 
åsikter Äventyrslust 

GoMore ✚ ! ?	   ✚ ✚ ✚ 
Mobilsamåkning ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚ 

Sunfleet ✚ ! ✚ ?	   ✚ ✚ 

Audi unite ✚ ✚ ?	   ✚ ✚ ✚ 

 
Tillit lyfter alla företag som en av de viktigaste anledningarna till att kunna bedriva 

sin verksamhet. Alla bildelningstjänster som studerats bygger på långa kundrelationer 

och att tillit byggs både mellan företag och användare samt ett förtroende även mellan 

användarna, utom möjligen i fallet med Sunfleet där användarna inte interagerar 

aktivt med varandra på samma sätt. Att företagen litar på de idéer som kunder 

kommer med visualiseras i de olika projekt som drivits igenom utifrån kunders idéer. 

Det mesta av det arbete som företagen lägger ner på att skapa tillit syftar främst till att 

skapa tillit hos kunderna gentemot företaget och har resulterat i andra samarbeten som 

exempelvis med försäkringsbolag.  

 

Den mesta kontakt som företagen idag har med sina användare är antingen informativ, 

som exempelvis via hemsidor och nyhetsbrev, eller kommunikativ som via olika 

supportkanaler, enligt Ballantyne och Vareys (2006) definition. De faktorer som 

möjliggör att konversationens form blir samskapande finns i hög grad redan, då alla 

företag har långsiktiga kundrelationer med redan etablerade kommunikationskanaler 

vilket gör att kravet på en dialog skapas över tid är uppfyllt. Dock finns det i de flesta 

fall inte avsatt tid för att ha dialog med kunder om just produktutveckling, utan den 

tid som är avsatt är till för supportfunktion. I fallet med Mobilsamåkning och Sunfleet 
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finns dock exempel på att kommunikation använts under mer dialogliknande former i 

samband med att en ny hemsida respektive nya medlemskap utvecklats, vilket gör att 

de ansågs uppfylla kraven på konversationens form bättre än de GoMore och Audi 

unite, som inte ligger långt efter. 

 

Genom att företagens anställda själva använder tjänsterna i de flesta fallen ökar deras 

förståelse både för tjänsterna som de levererar och för kundernas situation. Både 

företag och kunder får genom att använda tjänsten ökad förståelse och kunskap både 

om tjänsterna i sig och delning i stort vilket är viktigt för att de utmaningar som finns 

inom delning ska kunna hanteras, förtrogenhet med delningsystem lyftes av 

Lamberton och Rose som en av utmaningarna med delningssystem (Lamberton & 

Rose, 2012). Denna delade kunskap om delning och erfarenhet av tjänsterna gör att 

denna faktor ansågs uppfylld. 

 

När det gäller kompletterande kunskaper och perspektiv har i analysen företagens 

inställning gentemot användare bedömts. Användarna värderar i de flesta fall troligen 

företagets kunskaper högt eftersom man valt just deras tjänster. De två fall där det 

tydligast framgår att företagen värderat användarnas kunskaper och perspektiv är den 

trygghetszon som Mobilsamåkning tar fram tillsammans med användarna utifrån 

deras kännedom om sin by och Sunfleet som använder en form av fokusgrupp när de 

ska skapa nya medlemskap, där användarnas perspektiv och åsikter hamnar i fokus. 

Till skillnad från övriga respondenter lyfter inte Sunfleet sitt eget användande av 

tjänsterna, utan istället att det är användarnas perspektiv som är viktigast, vilket 

gjorde att de fick ett frågetecken på delat kunskapsdjup, men ett plus på faktorn 

kompletterande kunskap. GoMore och Audi unite fick ett frågetecken på 

kompletterande kunskaper och perspektiv eftersom hur de utnyttjat användarnas 

kunskaper inte framkom lika tydligt under intervjuerna. 

 

Alla företag är måna om och värderar åsikter från kunder, vilket också påverkat hur 

dagens tjänster ser ut. I fallet med GoMore har kunderna också stoppat 

produktutveckling som de inte ville skulle ske, vilket skedde i fallet med platser på 

långdistansbussar. Just för att företagen har den resursintegrerande rollen och är så 

pass beroende av sina användare både som kunder och leverantörer måste de värdera 

sina användares åsikter eftersom de annars förlorar både kunder och leverantörer på 
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samma gång. Att företagen värderar användarnas åsikter syns eftersom man är mycket 

mån om de kommunikationskanaler som finns och ser till att de i flera fall är öppna 

dygnet runt. Likaså försöker företagen att skapa en närhet där samma person från 

företaget eller ett fåtal personer har kontakt med användarna, detta skapar både tillit 

och gör det lättare för företagen att ta användarnas åsikter vidare inom företagen. 

 

Flera respondenter pratar om hur spännande det är med delningstjänster och har också 

early-adopters som en viktig målgrupp. Start-up kulturen inom företagen och den 

innovationskraft som kan se hos dessa företag, hur de ständigt förbättrar och provar 

nya lösningar, samtidigt som de verkar inom ett område som fortfarande håller på att 

etablera sig gör att alla företag har värderats som att de har äventyrslust, det vill säga 

nyfikenhet och vilja att prova nya idéer (Jaworski & Kohli, 2006). 
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6. Slutsatser 
Syftet med denna uppsats skulle uppfyllas genom att svara på följande två 

forskningsfrågorna; Hur skapas förutsättningar för en dialog mellan företag och 

användare från företagets sida, så att användarnas åsikter kan tillvaratas i 

produktutvecklingen? Hur kan en teoretisk modell som förklarar en innovativ dialog 

inom produktutveckling byggas upp och användas i praktiken? 

 

Flera exempel i uppsatsen har belyst att kunderna har haft inverkan på hur dagens 

bildelningstjänster utformats. I utvecklingen av de tjänster som företagen lanserade 

initialt har inte användare varit involverade i något studerat fall, utan användarna har 

inkluderats under senare utveckling av produkterna. Olika supportkanaler är det 

främsta verktyget som använts för att samla in åsikter, men det finns också exempel 

på att företagen frågat användarna om hur de vill att tjänsten ska se ut. 

 

De krav som ställs på en samskapande dialog som utvecklats i analysmodellen finns 

idag i relativt hög grad hos företagen, dock är syftet med mycket av den 

kommunikation som sker inte i produktutvecklingssyfte, utan snarare att informera 

kunderna om hur tjänsterna fungerar och supportfunktion. Företagen som ingått i 

studien är en dock bra bit på vägen och har goda förutsättningar att kunna skapa det 

forum för samskapande dialog som beskrivits i teoriavsnittet även för 

produktutveckling. Framförallt faktorerna tillit, att åsikterna värderas ömsesidigt och 

äventyrslust är redan idag uppfyllda.  

 

Genom att ta fram en analysmodell under arbetets gång som resulterade i den modell 

där först dialogen karaktärsdrag studeras och därefter förutsättningarna för en 

samskapande dialog fås ett tvåstegsverktyg som kunnat används för att först 

identifiera om en dialog sker och därefter om det finns förutsättningar för att dialogen 

skulle kunna vara samskapande. Denna modell har fungerat väl med tanke på studiens 

syfte, där förutsättningarna för kunders involvering i produktutveckling var centralt. 

För att däremot studera hur det faktiska samskapandet sker i en dialog och hur 

innovation skapas i dialog är analysmodellen inte tillräcklig, utan skulle behöva 

utvecklas ytterligare för att kunna analysera hur dialogen genomförs.  
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7. Avslutande diskussion 
Eftersom dialog är en tidskrävande och dyr process, vilket Jaworski och Kohli (2006) 

lyfter fram, är det tveksamt att en samskapande dialog är rätt verktyg för att använda 

tillsammans med alla kunder, det kanske är bättre att istället ha ett mindre antal 

kunder som en tätare dialog förs tillsammans med i produktutvecklingssyfte. Detta 

skulle påminna mycket om lead-user innovation, men med ett starkare fokus på att 

produkter skapas tillsammans än att bara lyssna på kunden och vad hen vill ha. Denna 

kontakt med ett fåtal kunder sker idag redan hos Mobilsamåkning via byambassadörer 

och Sunfleet i deras projekt med nya medlemskap. Audi unite identifierar även early-

adopters som en målgrupp, vilket skulle kunna vara passande kunder att använda i en 

samskapande innovativ dialog. Eftersom användarna i hög grad är med och bidrar till 

hur produkterna ser ut genom att även vara leverantörer finns det god grund att sträva 

efter en samskapande dialog i produktutvecklingen (Jaworski & Kohli, 2006).  

 

Denna studie har främst fokuserat på de förutsättningar som företag själva kan skapa 

för att involvera kunderna i produktutvecklingen och hur förutsättningarna för en 

samskapande dialog ser ut. Det hade varit intressant för fortsatt forskning att genom 

exempelvis en observationsstudie kartlägga och studera själva dialogen vidare eller att 

ha vidare intervjuer med kunder för att även få deras perspektiv på dialogens forum.  

Även skillnaderna mellan lösningar på landsbygd, mindre orter och städer är ett 

intressant ämne för fortsatta studier. 
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Appendix - Intervjumall 
Introduktion 

• Studiens syfte – studera användarnas roll i produktutveckling. 

• Studien genomförs som en c-uppsats i företagsekonomi på Uppsala universitet 

som en del i civilingenjörsutbildningen system i teknik och samhälle (STS) 

• Kommer att publiceras på Diva. 

• Räknar med att intervjun tar max en timme.   

• Intervjun har tre delar. Först kort om organisationen, sedan om kommunikation 

mellan er och era kunder och slutligen om produktutveckling. 

• Du behöver bara svara på det som du känner att du kan och vill svara på. 

• Är det ok att spela in?  

• Frågor innan vi börjar? 

 

Organisation  

Berätta lite om din roll på företaget och hur företagets situation ser ut just nu.  

• Intervjupersonens roll 

• Historia 

o Grundades, när, av vem, varför 

o Viktiga förändringar som skett 

• Nätverk 

o Leverantörer 

o Kunder 

• Geografisk utbredning 

• Vad erbjuder ni kunderna? 

o Kunskaper 

o Befintlig produktportfölj 

o Planerade tjänster 

• Hur gör ni för att skapa tillit från era kunder? Ex. för att kunderna ska fortsätta att 

använda era tjänster.  

• Vad tror ni gör att kunder väljer just er tjänst? (Faktorer hos företaget) 
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o Tror ni att ni har värderingar/åsikter som gör att kunder väljer er? Om ja, 

vilka? 

 

Kommunikation med kunder 

Berätta om hur ni jobbar med kommunikation med era kunder, exempelvis på vilket sätt 

kommunicerar ni med era kunder, vilka som kommunicerar med kunder, vilka ämnen som 

ni kommunicerar kring. 

• Forum för kundkontakt 

o Vem på företaget har kontakt med kunder? 

o Vilka kunder? 

o Samma kunder över tid? (samma problem?) 

o Kommunikationskanaler? 

o Vilka situationer? 

 

• På vilket sätt är kunders åsikter viktiga för er och hur använder ni dem? 

• Vilken information eller vilka ämnen kommuniceras främst mellan er och kunder? 

o Vem startar kommunikationen 

o Vem bestämmer ämnet 

 

Produktutveckling 

Ni levererar dessa tjänster X och Y. Prata mer om hur dessa utvecklats och hur de 

kommer att utvecklas framöver. 

• Största utmaningarna med den typ av tjänster som ni levererar 

o Hur har löst ni dem? 

• Har ni något exempel på att kunder varit med och påverkat hur dagens produkt ser 

ut? 

o Ja! Gå in på del 1. 

o Nej! Gå in på del 2. 

 

Del 1. JA! Produktutveckling och kommunikation 

• På vilket sätt var kunder involverade? 

o På vilket sätt har kunderna påverkat hur dagens tjänst ser ut?  

o Nytta/problem av att ha kunder involverade i dessa fall 
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o När i utvecklingen var kunderna inblandade 

o Vem tog beslut? 

o Hur såg kommunikationen ut (kanal, vem var inblandad)? 

o Fortsatt att kommunicera med kunden om hur tjänsten fungerar efter att 

den är klar? 

 

Del 2. NEJ! Produktutveckling och kommunikation 

• Hur fungerar er produktutveckling? (om ej tillfredsställande svar i inledningen) 

o Faktorer som påverkar hur tjänsten utformas 

o Vem tar beslut 

• Hur tar ni reda på hur kunderna vill att er tjänst ska se ut? 

 

Del 3. Gemensam! Produktutveckling och kommunikation 

• Vilka styrkor och svagheter ser ni allmänt med att involvera kunder i 

produktutveckling?  

• Hur använder ni kundernas kunskaper/erfarenheter för att förbättra era tjänster? 

• Vilka perspektiv från användare har ni/kan ni ha nytta av? 

• Tror du att ni kommer att ändra ert sätt att utveckla era tjänster framöver? 

 

Avslutning 

• Personer att intervjua vidare, om någon har nämnts. 

• Om frågor uppkommer, kan jag skicka följdfrågor till dig via mail? 

• Skickar utkast till uppsatsen till dig så att inget har misstolkats. 

• Tack för att ni ställde upp. 

 


