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Sammandrag: Delningsekonomin som en marknad har under de närmaste åren 
vuxit märkbart och blivit en betydande del av flera människors vardag. Enligt aktuella 
prognoser kommer denna marknad att fortsätta sin tillväxt. 
Termerna ”businessmodell”, ”plattform” och ”delningsekonomi”, som ligger i 
rampljuset i denna avhandling har därför fått njuta mycket popularitet under det 
senaste decenniet. Detta har gett upphov till att termerna definierats på flera olika sätt 
vilket i sin tur lett till att diskursen som berör dessa ämnen blivit otydlig om det inte 
specificerats vilken definition som används. Dessa termer används också ofta som stöd 
till varandra, men sambanden mellan termerna har ofta också blivit oklar.  

I denna avhandling har därför en frågeställning gjorts och besvarats som för det första 
beskriver sambanden mellan de olika termerna och för det andra lyfter fram hur 
businessmodellen för plattformar i delningsekonomin framkommer. Det vill säga har 
syftet med denna avhandling varit att undersöka hurudana businessmodeller som 
befinner sig i delningsekonomin i Finland för att kunna ge en allmän definition till en 
delningsekonomisk businessmodell. 

Avhandlingen har utförts genom att först sammanställa en litteraturgranskning av 
centrala koncept. Denna teori har emellertid fungerat som en grund till den kvalitativa 
studien där sex stycken nyckelrespondenter intervjuats. Resultaten innehåller bland 
annat en beskrivning av sambanden mellan de olika koncepten. Här har det visats att 
de olika koncepten och termer är underordnade till varandra. Vidare har en enhetlig 
definition givits till vad businessmodellen för en delningsekonomisk plattform 
innebär.  

Denna definition fastställer det ovannämnda som 10 val som plattformleverantörerna 
gör för att skapa, leverera och upprätthålla värde. Valen delas in i två kategorier: lätta 
och svåra. De lätta valen berör verksamhetens intäktsmodeller, värdeerbjudande och 
den resurs som förmedlas. De svåra valen berör system av granskning, tillförlitlighet, 
teknologi, nyckelpartners, självförverkligande och balansen mellan de deltagande 
parterna. 

Nyckelord: Businessmodell, businessmodellanalys, intäktsmodell, plattform, 

flersidig marknadsplattform, internetplattform, delningsekonomi, gig-ekonomi 



ii 
  

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

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

1.1 Problembakgrund .............................................................................................. 2 

1.2 Avhandlingens syfte ........................................................................................... 3 

1.3 Nyckelbegrepp ................................................................................................... 3 

1.4 Avgränsningar .................................................................................................... 4 

1.5 Struktur .............................................................................................................. 4 

2 Teoretisk Referensram ............................................................................................. 6 

2.1 Businessmodell .................................................................................................. 6 

2.1.1 Businessmodell som term och dess uppkomst .......................................... 6 

2.1.2 Definitioner ................................................................................................. 8 

2.2 Plattformar ....................................................................................................... 12 

2.2.1 Värde på en plattform .............................................................................. 13 

2.2.2 Vad som karakteriserar en plattform ....................................................... 15 

2.2.3 Intäktsmodeller för plattformar ............................................................... 18 

2.3 Delningsekonomi ............................................................................................. 21 

2.3.1 Delningsekonomiska businessmodeller ................................................... 24 

3 Sammanfattning av den teoretiska referensramen ............................................... 28 

4 Forskningsmetodik ................................................................................................. 31 

4.1 Forskningsfilosofi ............................................................................................. 31 

4.2 Forskningsansats .............................................................................................. 31 

4.3 Forskningsstrategi ............................................................................................ 33 

4.4 Urvalsstrategi ................................................................................................... 33 

4.5 Val av forskningsmetod ................................................................................... 35 

4.6 Val av respondenter ......................................................................................... 35 

4.7 Intervjuguide .................................................................................................... 36 

4.8 Analys av data .................................................................................................. 36 

4.9 Presentation av fallföretag .............................................................................. 38 

5 Resultat ................................................................................................................... 39 

5.1 System för granskning...................................................................................... 39 

5.2 Tillförlitlighet .................................................................................................... 40 



iii 
  

5.3 Intäktsmodeller ................................................................................................ 41 

5.4 Teknologi / IT-infrastruktur .............................................................................. 42 

5.5 Nyckelpartners ................................................................................................. 43 

5.6 Värdeerbjudande ............................................................................................. 44 

5.7 Självförverkligande och sociala aspekter ......................................................... 45 

5.8 Balansen mellan parter .................................................................................... 46 

6 Diskussion ............................................................................................................... 48 

6.1 Resultat ............................................................................................................ 48 

6.2 Definiering av businessmodeller i delningsekonomin ..................................... 52 

6.3 Implikationer .................................................................................................... 53 

6.4 Avhandlingens pålitlighet och validitet ........................................................... 54 

7 Slutsatser ................................................................................................................ 56 

 Källförteckning ........................................................................................................ 57 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 Intervjuguide ................................................................................................ 65 

 

 

TABELLER 

Tabell 1 Definitioner av termen businessmodell (Samlat från Massa et al., 2016; 
Osterwalder & Pigneur, 2010) ........................................................................................ 11 

Tabell 2 Nyckelattribut för plattformbaserade businessmodeller (Täuscher & 
Laudien, 2017) ................................................................................................................ 17 

 ........................................................................................................................................ 17 

Tabell 3 Intäktsmodeller för flersidiga marknadsplattformar (Samlat från Marsden, 
2015; Eurich et al., 2011, Rappa, 2008) .......................................................................... 20 

Tabell 4 En översikt av avhandlingens respondenter ................................................ 38 

 

 

FIGURER 

Figur 1 Nätverkseffekten av telefonen .................................................................... 14 

Figur 2 Hur en flersidig marknadsplattform skiljer sig från traditionella 
försäljningsplattformar (Hagiu, 2014) ............................................................................ 15 



iv 
  

Figur 3 En förenklad bild av en eventuell businessmodell för delningsekonomin 
(Business Model Toolbox, 2019) .................................................................................... 21 

Figur 4 De fyra aktörerna i delningsekonomin (Constantinou et al., 2017) ............ 27 

Figur 5 Sambanden mellan avhandlingens huvudsakliga termer samt de attribut 
som iakttas i den kvalitativa analysen ............................................................................ 29 

Figur 6 Induktiv gentemot deduktiv ansats (Saunders et al., 2009) ........................ 32 

Figur 7 Respondenterna och deras intäktsmodeller enligt Constantinou et al. 
(2017) klassificering ........................................................................................................ 49 

 

 



1 
  

1 INLEDNING  

Flera av dagens mest framgångsrika företag delar en gemensam karakteristika – de är 

flersidiga marknadsplattformar. Flersidiga marknadsplattformar kan definieras som en 

marknad som möjliggör interaktion mellan minst två användare genom ett teknologiskt 

intermediär (Rochet & Tirole 2004; Rysman 2009; Stummer et al. 2018).  

Dessa plattformar har under de senaste åren visat sin potential genom att orsaka 

störningar i väletablerade globala marknader som t.ex. Uber på den globala marknaden 

för taxin och kollektivtrafik samt Airbnb på marknaden för hotell och kortvariga 

hyresbostäder (Hagiu & Wright 2015). Både Uber och Airbnb har lyckats skapa värde 

utan att själv egentligen äga reella tillgångar – deras businessmodell i sin enkelhet är att 

erbjuda en plattform där köpare och säljare möts. På flersidiga marknadsplattformar är 

alltså både de som erbjuder sin tjänst eller vara på plattformen och de som köper den 

tjänst eller vara, eventuellt en kund till de som tillhandahåller plattformen.   

Airbnb och Uber är också pionjärer i det som vi kallar delningsekonomin – en sektor vars 

estimerade marknad kommer att vara värd 335 miljarder dollar år 2025 (Constantiou et 

al. 2017; Marchi & Parekh, 2015). Tack vare digitaliseringen och 

informationsteknologins snabba utveckling har det teoretiskt sätt blivit lättare för 

entreprenörer att lägga upp plattformar som fokuserar sig på sina egna industrier inom 

delningsekonomin. Enligt en studie av PWC år 2016 har det grundats hundratals företag 

som fungerar som marknadsplattformar inom delningsekonomin. I studien 

konstaterades det också att det gemensamma värdet år 2015 för dessa företag låg vid ca. 

28 miljarder euro och att trenden indikerade en stark tillväxt (Vaughan & Daverio, 2016). 

I denna nya och spännande värld av plattformar och delningsekonomin, löper alltså 

etablerade och tidigare sätt stabila företag risken att gå miste om sitt fotfäste. I världen 

av plattformar, som litar på en IT-infrastruktur som förmodligen hela tiden blivit 

billigare att bygga upp, finns det inte på samma sätt inträdesbarriärer som till exempel i 

tungindustri. Plattformar är därför också skalbara på ett annat sätt och ses ofta därför 

som ekosystem snarare än företag.  

Flera företag idag har därför valt att kalla sig ”den nästa Uber” eller ”Airbnb för X”, men 

det saknas ändå definitioner av de businessmodeller som kännetecknar dessa 

delningsekonomiska marknadsplattformar. Även om vi till en viss utsträckning vet hur 

Airbnb och Uber levererar, skapar och fångar värde, vet vi inte hur dessa sammanställs i 

businessmodellen av ”den nästa Uber” eller ”den nästa Airbnb”.  
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1.1 Problembakgrund 

Eftersom tillväxtorienterade nya företag är generellt sätt viktiga för ekonomisk 

utveckling (Engel, 2014 s. 5) och eftersom de flesta tillväxtföretag misslyckas (Mukti et 

al. 2019), är det värdefullt att undersöka hurudana businessmodeller som uppenbarat 

sig i den växande ekonomin som kännetecknas av så kallad delning.  

Eftersom denna marknad inte karakteriseras av stordriftsfördelar eller höga 

inträdesbarriärer, utan hellre av billiga infrastrukturer och möjligheter att göra vinster 

med hjälp av andras tillgångar, har det blivit en lukrativ möjlighet för entreprenörer. 

Detta återspeglas också i statistiken som säger att plattformbaserade företag har en 

omsättningsmultipel på 8,9 då traditionella, lineära organisationer har en multipel som 

faller mellan två och fyra (Sanchez-Cartaz & Leon, 2019).  

Flera experter trodde då internet och teknologin börjades utveckla allt mer att 

mellanhänder skulle bli irrelevanta, de facto är flera av de mest framgångsrika företagen 

i dag mellanhänder (Munoz & Cohen, 2017). Trots detta är det ändå svårt att avgöra 

hurudana businessmodeller som intermediär och mellanhänder tillämpar förblir 

framgångsrika, vilket tyder på att det är värt att undersöka ämnet.  

I och med att termerna, ”businessmodell”, ”plattform” och ”delningsekonomi”, som 

ligger i rampljuset i denna avhandling har fått njuta mycket popularitet under det senaste 

decenniet, har det gett upphov till att termerna definierats på flera olika sätt (Täuscher 

& Laudien, 2018). Detta i sin tur leder till att diskursen som berör dessa ämnen kan bli 

otydlig om det inte specificeras vilken definition som används. Dessa termer används 

också ofta som stöd till varandra, men sambanden mellan termerna kan också ofta bli 

oklar (Tura & Vaskelainen, 2018).    

Eftersom det kan anses att flersidiga marknadsplattformar är verktyget för att sätta 

delningsekonomier i spel, måste detta samband som sagt beaktas i denna studie. Själva 

potentialen av delningsekonomin har inte ännu avslöjat sig till sin hela utsträckning 

(Kathan et al. 2016), vilket också förespråkar för att studien är aktuell. Sedermera har 

människorna i välutvecklade ekonomier länge levt ett liv av överflöd, vilket leder till att 

dagens värld präglas av uppmaningar av att använda endast de som vi verkligen behöver. 

Delningsekonomi i den digitala omgivningen erbjuder konsumenter en möjlighet att 

göra just detta (Hamari et al. 2016). Själva konceptet delningsekonomi har undersökts 

redan länge och dess fördelar samt nackdelar har presenterats i flera olika studier (se 
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t.ex.: Schor, 2016) men många av de problem som marknadsplattformar inom 

delningsekonomin möter, står ännu utan konkreta lösningar.  

I och med att delningsekonomin blivit ett allt mer vardagligt fenomen har det 

förmodligen setts som ett sätt att lösa sociala och miljömässiga problem som den 

traditionella ekonomin medför (Tura & Vaskelainen, 2018; Botsman & Rogers, 2010). 

Trots detta, har diskussionen blivit alltmer kritisk och delningsekonomin sägs dölja 

bakom sig stark kapitalistisk verksamhet som utnyttjar användarnas resurser i alla 

former (Frenken & Schor, 2019; Slee, 2016). Akademiska diskussionerna runt 

delningsekonomin har ändå fokuserat sig främst på diverse spekulationer, vilket är ett 

tecken på att det finns behov för forskning. 

1.2 Avhandlingens syfte 

Syftet med denna avhandling är att kartlägga hur businessmodellen för 

delningsekonomiska plattform är upplagd. Detta görs genom att undersöka hurudana 

businessmodeller som befinner sig i delningsekonomin i Finland. Vidare skall studien 

erbjuda en klarare bild av de huvudsakliga termerna och dessas samband. 

Businessmodellerna som undersöks analyseras enligt de definitionerna som fastställs i 

avhandlingen.  Respondenterna i avhandlingen representerar finländska företag som 

anses vara plattformar i det som uppfattas som delningsekonomin. Dessa företag är 

emellertid verksamma i olika branscher och olika faser av sina respektive livscykler, 

vilket ger upphov till att ett bredare perspektiv av området ges.  

Syftesformuleringen i sig själv representerar en frågeställning, vilket innebär att inga 

skilda forskningsfrågor behöver formuleras.  

1.3 Nyckelbegrepp  

Businessmodell: De val och åtgärder som ett företag gör och tar för att kunna skapa, 

leverera och fånga värde (Osterwalder & Pigneur 2010; Slywotzky & Morrison, 2002). 

Flersidig marknadsplattform: teknologier, produkter eller tjänster som 

huvudsakligen skapar värde genom att möjliggöra interaktioner mellan två eller flera 

deltagargrupper (Hagiu & Wright 2015). För enkelhetens skull kommer termerna 

flersidig marknadsplattform och plattform användas utbytbart.  
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Delningsekonomi: Delningsekonomin anordnar och aktiverar passiva resurser som 

användare förfogar. Dessa resurser innefattar till exempel bilar, lägenheter och kunskap. 

(Hamari et al. 2016)  

1.4 Avgränsningar 

Eftersom syftet av denna studie är att kasta ljus över hur businessmodellen framkommer 

för plattformar i delningsekonomin i Finland, kommer studien inte att kunna svara på 

frågor som inte uppfyller delningsekonomiska förhållanden. Därför beaktas inte 

flersidiga marknadsplattformar som till exempel sociala medier, 

kreditkortsleverantörer, spelsystem eller dejtingappar.  

An efter, kommer studien inte heller att beskriva de olika businessmodellerna i detalj 

som den finländska marknaden för delningsekonomin representerar. Detta beror på att 

det görs ett antagande att enskilda businessmodeller alltid skiljer sig från varandra, 

vilket gör att det kan vara svårt att göra dessvärre generaliseringar eller antaganden. 

Avhandlingen kommer alltså att beskriva allmänt businessmodellens delkomponenter 

och dennas så kallade ingredienser. 

Vidare kommer avhandlingen inte heller ta i beaktande businessmodeller eller företag 

vars omfattning inte tillfredsställer studiens syfte. Det vill säga måste analysobjekten 

fylla på förhand bestämda kriterier för att kunna räknas som relevanta. Dessa kriterier 

presenteras i kapitel fyra i metodpresentationen.  

Därutöver kommer studien att anta att kommersiella delningsekonomiska plattformar 

som till exempel Uber och Airbnb, de facto är delar av det delningsekonomiska systemet. 

Det vill säga även om plattformarna kan anses vara vinstindrivande, beaktas de som 

delningsekonomiska. 

Dessutom antas det att delningsekonomin i grund och botten ämnar samla och aktivera 

passiva resurser och därför kommer det i denna avhandling antas att till exempel online 

andrahandshandel egentligen är delningsekonomisk verksamhet. 

1.5 Struktur 

Denna avhandling kommer att följa följande struktur: först presenteras en 

litteraturgenomgång som sedan fungerar som avhandlingens teoretiska referensram. I 

detta kapitel ges det en inblick på de huvudsakliga termerna och hur dessa utvecklats 

samt undersökts. Först granskas hur termen businessmodell utvecklats och definierats. 
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An efter följer en kartläggning av vad som kännetecknar plattformar i stort och vad som 

karakteriserar delningsekonomiska plattformar.  

I kapitel tre sammanfattas den teoretiska referensramen och det som presenteras här, 

fungerar som stöd till den kvalitativa analysen.  

Efter sammanfattningen av den teoretiska referensramen följer metodpresentationen i 

kapitel fyra. I denna del beskrivs valet av analysmetoderna som använts avhandlingen. I 

metodpresentation presenteras också motiveringar till det sampel som valts och 

dessutom datainsamlingen.  

Därefter presenteras den kvalitativa undersökningens resultat i kapitel fem som sedan 

följs av en diskussion i kapitel sex. I detta kapitel avgörs också hurudana implikationer 

studien har och dessutom avhandlingens pålitlighet.  

Avhandlingen avslutas med att slutsatser dras och förslag för fortsatt forskning ges i 

kapitel sju.   
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras avhandlingens teoretiska referensram. Först görs en 

genomgång av termen businessmodell och dennas uppkomst samt tillämpning. Detta 

följs en granskning av relevant litteratur som berör områden av vad som kännetecknar 

plattformar som businessmodeller. Här ingår en inblick på hurudana intäktsmodeller 

flersidiga marknadsplattformar tillämpar samt vad värdet av en plattform innebär. Den 

sista delen av den teoretiska referensramen täcker det akademiska området som 

omfattar delningsekonomi. I denna del presenteras hur fenomenet delningsekonomi 

uppkommit och hur det utvecklats. Dessutom presenteras de karaktärsdrag som enligt 

den tillgängliga litteraturen anses bäst representera delningsekonomiska 

businessmodeller.         

Orsaken till att den teoretiska referensramen följer det ovannämnda mönster beror på 

att de huvudsakliga termerna som avhandlingen behandlar tillsvidare anses vara 

flertydiga och oenhetliga, vilket redan nämndes i problembeskrivningen. Därutöver, 

anses termen businessmodell vara en överordning till det som definieras som 

plattformar, som i sin tur anses vara en överordning till termen delningsekonomi. Därför 

är det motiverat att teorin i denna avhandling, som fungerar som en bas för den 

kvalitativa analysen, följer denna indelning. Det av teorin som används för att förverkliga 

den kvalitativa analysen sammanfattas i kapitel tre.  

2.1 Businessmodell 

Termen businessmodell kan enligt en definition ses som en operativ plan för 

framgångsrik företagsverksamhet. Enligt denna definition identifieras i en 

businessmodell företagets olika inkomstkällor, den avsedda kundgruppen, produkterna, 

tjänsterna och detaljerna för företagets finansiering. Emellertid har det påståtts att 

denna definition av businessmodell faller för nära definitionen av företagens strategi 

(Markides, 2015).  Därför har det föreslagits att en businessmodell också kan beskriva 

hur en organisation skapar, levererar och intar värde (Geissdoerfer et al. 2017). Dock, i 

bägge fall, råder det konsensus att termen saknar en heltäckande definition trots sin 

vardagliga användning (Massa et al., 2016; Osterwalder, 2004). 

2.1.1 Businessmodell som term och dess uppkomst 

Första gången nämndes termen år 1957 av Bellman (Da Silva & Trkman, 2014) och har 

sedan dess tillämpats till en bred utspridning av teori och praxis. I Bellmans artikel 

användes termen endast en gång för att beskriva hur ett företags verksamhet kan 
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simuleras via en modell. Efter detta skrevs den första akademiska artikeln som innehöll 

termen i rubriken år 1960 av Jones, men själva termen nämndes inte i texten en enda 

gång (Da Silva & Trkman, 2014). Konceptet ”businessmodell” erhöll en betydande 

position i akademin och därefter i företagsvärlden först under 1990-talet då IT- och 

kommunikationsteknologier förändrades drastiskt (Ghaziani & Ventresca, 2005). 

Vidare, spred sig terminologin starkare till samfund inom till exempel marknadsföring, 

management och IT och börjades använda flitigt i akademiska ramverk inom 

businessplaner, strategi, värdeskapande, globalisering och organisationsdesign (Da Silva 

& Trkman, 2014; Osterwalder et al., 2005).  

Användningen av termen i både akademin och affärslivet har visserligen följt 

utvecklingen av teknologin och uppkomsten av teknologibaserade företag (Norris & 

Oppenheim, 2007). Enligt Thornton & Marche (2003) blev termen under It-bubblans 

uppkomst och eventuella spräckning, ett sätt att förklara osäkra men potentiellt 

lönsamma businesskoncept. Detta berodde på att nya teknologiföretag inte kunde 

värdesättas eller evalueras på basis av deras tidigare prestanda, eftersom det inte fanns 

några precedensfall (Da Silva & Trkman, 2014). Som en följd av detta blev investerare 

blinda för osäkerheten som dessa företag medförde och förtrollade av de lukrativa och 

till synes innovativa businessmodeller (Da Silva & Trkman, 2014; Thornton & Marche, 

2003).  

Att termens användning följde utvecklingen av en av de värsta finansiella kriser i den 

moderna historian, tyder eventuellt på att ordet businessmodell till en början var ett 

”modeord”. Termen gömde bakom sig företagens saknad av strategi och svaga 

intäktsmodeller och gav därmed upphov till snabbt växande aktiepriser oavsett deras 

låga eller obefintliga vinster (Zott et al., 2011; Shafer et al., 2005).  

Fastän sin position som ett slagord för It-bubblan, överlevde termen businessmodell 

denna era. Antalet artiklar med termen businessmodell som en del av rubriken förhölls 

rätt stabil under åren efter bubblans spräckning, men såg en stor ökning under de sista 

åren före 2010. Under dessa år skedde ett skifte i de teman som termen förkopplades 

med. Nu användes “businessmodell” för att beskriva och analysera mer generella 

industrier och dess fenomen (Ghaziani & Ventresca, 2005). Detta berodde förmodligen 

på att internet och de andra ”nyare” It-teknologierna, revolutionerade 

företagsverksamheten i så gott som alla industrier (Da Silva & Trkman, 2014). 
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Även om termen businessmodell funnits som en befintlig del av akademisk litteratur 

redan från början av 1990-talet, saknar det en klar definition som skulle förklara vad en 

businessmodell de facto innebär. Som det påvisades ovan har saknaden av en klar 

definition gett upphov till, för det första kardinala missförstånd med allvarliga följder 

och för det andra till att terminologin använts utbytbart med termer som till exempel 

”företagsstrategi”, ”marknadsföringsstrategi”, ”inkomstmodell” och ”företagsprocesser” 

(Magretta, 2002).  

2.1.2 Definitioner  

För att kunna stadga en definition för hurdana businessmodeller befinner sig som en del 

av delningsekonomin och dess plattformar, måste det bestämmas en definition för 

termen businessmodell som bäst uppfyller kraven för denna avhandling. För att kunna 

göra detta, är det därför värt att göra en inblick i hur akademiker tidigare definierat 

termen.  

Drucker (1994) introducerade en teori om företagsverksamhet där han definierar detta 

som: ”antagningarna av vad företaget får betalt för”. I Drucker’s artikel nämns aldrig 

termen businessmodell, vilket kan förklara varför definitionerna blivit så mångfaldiga 

och subjektiva.  

En definition av Slywotzky (1996), som förmodligen utvidgades år 2002 av Slywotzky & 

Morrison, menade att en businessmodell är en samling av beslut som företag gör över 

elva olika dimensioner. Dessa dimensioner är: (1) grundläggande antaganden av 

verksamheten, (2) val av kundgrupp, (3) omfattning av aktiviteter, (4) källor för 

differentiering, (5) värdefångande, (6) inköpssystem, (7) system för tillverkning, (8) 

kapitalintensitet, (9) system för undersökning och utveckling, (10) organisationens form 

och (11) ”go-to-market” mekanismer.  

Lewis (1999) fortsatte i Druckers fotspår och gav en väldigt förenklad förklaring av 

termen: ”allt det egentligen betyder är hur ett företag tror sig kunna göra pengar”.  Lewis 

kritiserade starkt termens användning mitt i guldåren av internetrevolutionen och 

poängterade vidare att termen: ”lovprisade alla halvgenomtänkta businessidéer” (Ovans, 

2015).   

Några år senare definierade Magretta (2002) termen i sin artikel enligt följande: 

”Businessmodeller är i själva verket berättelser om hur företag fungerar”. Då denna 

definition läses utan kontext och endast med tanke på att artikeln publicerades i It-
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bubblans efterdyning, kan definitionen, liksom Lewis definition, anses vara smått 

hånfull. Magretta menade vidare att en välutformad businessmodell svarar på följande 

frågor: Vem är kunden? Vad värderar kunden? Hur kan företaget göra en vinst? Och till 

sist: Vad är den underliggande ekonomiska logiken som förklarar hur företaget kan 

leverera värde till kunden för en lämplig kostnad? Detta sätt att se på en businessmodell 

som svar på ett set av på förhandbestämda frågor underströks av flera andra akademiker 

(se: Gassman et al., 2014; Baden-Fuller & Haefiger, 2013; Markides, 2008; Mitchell & 

Coles, 2003).  

År 2011 skrev Zott et al. att en businessmodell innebär: ”innehållet, strukturen och 

styrningen av transaktioner som utformas enligt avsikten att skapa värde genom att 

utnyttja affärsmöjligheter. Denna definition härleddes förmodligen från en definition 

som Amit & Zott gav redan år 2001, men nu lades fokusen mer på processen av 

värdeskapandet.  

Ett år tidigare hävdade Osterwalder & Pigneur (2010) att ett företags businessmodell 

sammanfattas i ”hur organisationen skapar, levererar och fångar värde”. Trots sin 

tillsynes mångtydiga förklaring av termen, anses denna definition i flera fall fånga det 

mest väsentliga av det som teorin om businessmodeller sägs förklara. Reim et al. (2015) 

gav en liknande förklaring och hävdade att denna definition hjälper att lägga fingret på 

planeringen och arkitekturen av ett företags mekanismer som skapar, levererar och 

fångar värde (Massa et al., 2016).  

De ovannämnda definitionerna antar dessvärre att värde skapas primärt genom att den 

upplevda nyttan är större än det ekonomiska utbytet. Arend (2013) föreslog därför att 

det ligger orealiserat värde i idén om businessmodeller i hur värde kan skapas och fångas 

utanför den traditionella synen som företag har på vinst. Här menade Arend att pengar 

inte är det enda bytesmedlet och att de primära aktörerna i businessmodellen ligger 

utanför spektrumet av det som omfattar företaget och kunden. Arend var ändå lite 

försiktigt med sin definition eftersom det gavs en alternativ förklaring till termen i 

samma studie. Enligt studien är en businessmodell antingen det som redan beskrevs i 

denna paragraf, eller en beskrivning av de aktiviteter som ett företag har sammanslagit 

för att uppfylla sin strategi.  

I tabell 1 har 16 olika definitioner av termen businessmodell samlats.  
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Författare Definition  

Abdelkafi & Täuscher, 

2016 

”En förstärkande rundgång av feedback mellan det skapade värde till kunden, 

det fångade värde av företaget och värde som faller över till omgivningen” 

Baden-fuller & 

Haefiger, 2013 

”Vi definierar businessmodellen som löser problem som ligger I att identifiera 

kunderna, engagera med deras behov, leverera tillfredsställelse och generera 

intäkter” 

Boons & Lüdeke-

Freund, 2013 

”En businessmodell används som en plan som anger hur ett nytt företag kan bli 

lönsamt” 

Casadesus-Masanell 

& Ricart, 2010 

”Businessmodellen hänvisar till företagets logik; sättet som det fungerar och 

sättet som det skapar värde för sina intressenter” 

Demil & Lecocq, 2010 ”Konceptet hänvisar till beskrivning och åtskiljning av olika komponenter som 

används för att konstruera ett erbjudande som skapar värde åt konsumenter och 

så till vida organisationen” 

Itami & Nishino, 2010  ”En businessmodell är uppbyggd av två element, ett business-system och en 

vinstmodell”  

 McGrath, 2010 ”Businessmodellen består av två kärnkomponenter. Den första är en vanlig 

verksamhetsenhet, som är hörnstenen till alla strategier, eftersom den hänvisar 

till det som kunderna betalar för. Den andra är operativa fördelar, som leder till 

höjd effektivitet och större påverkan på lönsamhetsvariabler” 

Osterwalder et al., 

2005 

”En businessmodell är ett konceptuellt verktyg som innehåller diverse element 

och dess förhållanden sinsemellan, som tillåter respektive företag att utrycka sin 

logik. Det är en beskrivning av värdet som företaget erbjuder till sin kundgrupp 

och hur processerna används för att skapa, marknadsföra och leverera detta 

värde för att eventuellt generera intäkter.  

Provance et al., 2011 ”Businessmodeller har traditionellt uppfattats som konstruktioner av 

organisationers interna värden, strategier och resurser” 

Reim et al., 2015 ”Businessmodeller beskriver planer för värdeskapande, -levererande och 

fångande” 

Schaltegger et al., 

2016 

”En hållbar businessmodell beskriver, analyserar, tillhandahåller och 

kommunicerar (1) ett företags hållbara värdeerbjudande till kunder och alla anda 

intressenter (2) hur denna skapar och levererar värde (3) och hur denna fångar 

monetärt värde på samma som den upprätthåller naturligt, socialt och 

ekonomisk kapital utöver dess organisatoriska gränser” 
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Teece, 2010 ”Beskriver logiken, data och andra bevis som understöder ett värdeerbjudande 

åt kunden och en praktisk struktur av inkomster och kostnader för företaget som 

levererar värdet” 

Upward & Jones, 2016 ”En beskrivning av hur ett företag definierar och uppnår framgång över en 

tidsram”  

Wells, 2015 ”I allmänna termer kan en businessmodell definieras enligt tre konstruerande 

element: (1) värdenätverket och erbjudandet som bestämmer hur företaget står 

både i förhållande till marknaden och internt (2) värdeerbjudandet som 

bestämmer hur produkten presenteras till konsumenter för ett ekonomiskt 

utbyte (3) och det kontext av regleringar, incentiv och policyn som företag 

befinner sig i” 

Wirtz et al., 2010 ”En businessmodell reflekterar operationella och produktionsspecifika system 

och fångar således de sättet ett företag fungerar och skapar värde” 

Yunus et al., 2010 ”ett värdesystem och en konstellation av värde” 

Som det märks finns det flera överlappningar i de ovannämnda definitionerna; några tar 

en mer strategibaserad position och de andra en position som bygger mer på 

värdeskapande och fångande. An efter, kan det utmärkas att en orsak till att termen 

businessmodell generellt sett fått lida av en sänkt legitimitet, kan bero på att forskare 

försökt hitta absoluta definitioner till termen, genom att endast omformulera äldre 

termer (Maucer & Renaud, 2019). Denna debatt över termens legitimitet har sedermera 

gett upphov till att diskussion cirkulerat kring hur definitionen skall stå, istället för att 

undersöka praktiska implikationer för konceptet som helhet (Lecocq et al., 2010).  

I denna avhandling kommer en kombination av de presenterade definitionerna 

användas för att understöda syftesuppfyllandet, som trots allt är relativt praktiskt laddat. 

Definitionen som tillämpas här kommer att ta i beaktande termens strategiska aspekter 

som innebär konkreta processer och aktiviteter (Arend, 2013; Slywotzky & Morrison, 

2002; Amit & Zott, 2001) samt det som tidigare nämnts om värdeskapande, fångande 

och leverans (Reim et al., 2015; Osterwalder & Pigneur 2010). Det vill säga kommer 

businessmodellen som term beaktas som en samling av de beslut som företag gör för att 

kunna skapa leverera och upprätthålla värde.  

Tabell 1  Definitioner av termen businessmodell (Samlat från Massa et al., 2016; 

Osterwalder & Pigneur, 2010)  
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2.2 Plattformar 

Plattformar och dess businessmodeller som ett område i akademin har studerats sedan 

teorierna om flersidiga marknader presenterades (Armstrong, 2006; Caillaud & Jullien, 

2003; Rochet & Tirole, 2003). Som en plattform kan ändå egentligen räknas 

vilkasomhelst intermediär som understöder användarnas processer med vilka de strävar 

att uppfylla sina behov. Till exempel kan en Barbie-docka anses vara en typs av plattform 

– man skaffar nya kläder och accessoarer åt sin docka som tillfredsställer en själv på det 

bästa möjliga sättet (Gawer & Cusumano, 2007). Däremot, har litteraturen om 

plattformar främst koncentrerat på plattformar som är byggda på IT-infrastrukturer och 

idag används termen för att beskriva dessa. Detta beror på att utvecklingar i teknologin 

tillåtit dessa plattformar att växa betydligt snabbare än andra ”plattformar” (Ozer & 

Anderson, 2015).    

Dessutom har akademiker varit intresserade av marknader som möjliggörs av internet 

redan sedan slutet av 1990-talet. I de närmare åren har plattformar tagit sitt fotfäste som 

en ledande businessmodell inom branscher som IT, media, finansiella tjänster och 

logistik (Evans & Schmalensee 2007). Undersökare påstår att orsaken till framgången 

för plattformar som businessmodell ligger i att de tillåter mer flexibilitet inom respektive 

industri och dess ekosystem samt erbjuder nya inkomstkanaler för företagen och bättre 

förutsättningar för tillväxt (Kim, 2016).  

För att ett företag skall kunna vara framgångsrikt, måste det visserligen leverera värde. 

Detta påstås flersidiga marknadsplattformar dels göra genom att med hjälp av en 

teknologisk intermediär erbjuda en marknad för interaktion för minst två användare. 

Detta har lett till att ett av de mest karakteriserande dragen av en flersidig 

marknadsplattform är att värdet för kunderna på den ena sidan av plattformen typiskt 

sätt ökar i och med att antalet kunder på den andra eller de andra sidorna ökar (Rochet 

& Tirole, 2003; Evans, 2003). Detta kallas för korssidiga nätverkseffekter (eng. cross-

side network effects), som ofta också kallas indirekta nätverkseffekter (Eisenmann, 

2006). Till exempel på en online-loppmarknad upplever säljarna högre värde om det 

finns flera köpare och vice versa. Följaktligen, är det alltså inte endast det teknologiska 

intermediär som levererar värde, utan också användarna tillsammans som skapar 

värdet. Till näst tar vi en titt på samspelet mellan dessa.  
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2.2.1 Värde på en plattform 

Akademiker har länge sätt på värde från ett perspektiv som hänvisar till den 

resursbaserade teorin för företag (Bowman & Ambrosini, 2000; Peteraf, 1993; 

Wernerfelt, 1984). Enligt denna teori ses framgångsrika företag som en samling av 

resurser som är värdefulla, sällsynta, oimiterbara och outbytesbara (Barney, 1991 i 

Bowman & Ambrosini, 2000). Enligt denna teori utgör dessa resurser därmed ett 

företags konkurrenskraft och är därmed livsviktiga för företagets överlevnad.  

Under senare tider har det dock argumenterats mot att se värde ur den resursbaserade 

teorin, eftersom denna teori antar att företag bygger upp inträdesbarriärer genom att 

förvärva åt sig resurser som enligt konsensus uppfyller de kraven som nämndes i den 

tidigare paragrafen (Henten & Windekilde, 2015). Världen av organisationer och företag 

litar emellertid inte längre endast på reella tillgångar och stordriftsfördelar (Hamari, et 

al., 2013). Istället är, som sagt, en växande mängd företag byggt på IT-infrastrukturer 

som visserligen blir allt billigare. Därför har det föreslagits att ett annat perspektiv för 

att definiera värde borde tas.  

En teori som fått njuta av uppmärksamhet i samband av att plattformbaserade företag 

blivit allt vanligare är transaktionskostnadsteorin. Denna teori skapades av Ronald 

Coase redan år 1937 och presenterades i artikeln ”The Nature of the Firm” (sve. 

företagets natur). Teorin tillämpades redan strax efter att den publicerades för att 

analysera hurudana organisationer skapar värde, men har tack vare av att data blivit 

lättare tillgängligt och i och med att digitala industrier sätt stor tillväxt, förhållit sin 

relevans. En transaktionskostnad är enligt definitionen en kostnad som uppstår av att 

ekonomiskt utbyte utförs på en marknad (Allen, 1999). Det som Coases teori hävdar är 

att kostnader uppstår utanför det ekonomiska utbytet i form av sök- och 

informationskostnader, förhandlings- och beslutsfattningskostnader samt 

övervaknings- och upprätthållningskostnader. Vidare poängterar Coase att om en 

person eller ett företag inte tar in beaktande transaktionskostnader i sina ekonomiska 

handlingar, löper man risken att göra ekonomiskt osunda beslut. Därför har enligt teorin 

de företag som sänker på kundernas transaktionskostnader, möjlighet att skapa mera 

värde.  

Orsaken till att denna teori tillämpas i denna avhandling där plattformbaserade företag 

analyseras, är för att dessa företags själva verksamhet är byggt runt ansatsen av att sänka 

på användarnas transaktionskostnader. Dock är det inte möjligt att säga det företag som 
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har de lägsta kostnader för transaktioner automatiskt skulle vara de mest värdefulla. Det 

är också en fråga om hur dessa plattformar levererar och upprätthåller värde.  

Orsaken till att låga transaktionskostnader inte direkt betyder att människor är villiga 

att engagera på en plattform är, som det nämndes kort i det förra avsnittet, för att ofta 

karakteriseras en plattform av att det upplevda värdet ökar ju fler människor engagerar 

på plattformen. Denna effekt kallas som sagt nätverkseffekt. Effekten kan förklaras allra 

lättast genom ett exempel. Om man tänker på telefonen ligger dess värde inte endast i 

att man själv äger en, utan snarare i att alla andra också har en. Desto fler människor har 

en telefon desto större nytta har man själv av att äga en. Sambandet beskrivs i figur 2 

undan.  

 

Figur 1            Nätverkseffekten av telefonen  

Nätverkseffekter kan å ena sidan fungera som höga inträdesbarriärer, vilket förklarar 

varför framgångsrika flersidiga marknadsplattformar har ett väldigt starkt fotfäste på 

sina respektive marknader (Alstyne, Parker, & Choudary, 2016). Å andra sidan är 

nätverkseffekterna väldigt svåra att bygga upp. Detta beror på det så kallade ”hönan eller 

ägget”-dilemmat som hänvisar till att människor är motvilliga att handla på en plattform 

om de andra deltagande parterna inte är tillräckligt väl representerade (Caillaud & 

Jullien, 2003). För att än igen använda Uber som ett exempel, hade 

transportförmedlingsplattformen i sina tidiga skeden problem att locka in både 

användare och förare. Förarna var inte villiga att investera tid i att vänta om det inte 

fanns kunder och vice versa. En saknad av balans mellan parterna gav alltså upphov till 

att bägge sida tvekade att uppta tjänsten. Till näst ges det en inblick i andra 

karakteriserande drag för plattformar.   
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2.2.2 Vad som karakteriserar en plattform 

Enligt den akademiska konsensusen finns det två viktiga karaktärsdrag som skiljer en 

flersidig marknadsplattform från en traditionell produktplattform eller en återförsäljare. 

För det första är som sagt varenda sida (part) en meningsfull kund på en flersidig 

marknadsplattform och för det andra möjliggör plattformen interaktionen mellan dessa 

sidor. Produktplattformar bryter mot det första kravet – den eventuella kunden är inte 

kund för den som levererar plattformen. Återförsäljare igen bryter mot det andra kravet 

– det är ingen direkt växelverkan mellan de olika sidorna (Hagiu, 2014).  Sambanden 

beskrivs i figur 3 undan.     

 

 

Figur 2 Hur en flersidig marknadsplattform skiljer sig från traditionella 
försäljningsplattformar (Hagiu, 2014) 

Det som figuren för det första visar är att traditionella pipeline affärsmodeller har större 

svårigheter att avnjuta korssidiga nätverkseffekter, eftersom det saknas en växelverkan 

mellan de olika medverkarna. För det andra, som det nämndes tidigare, innehåller en 

businessmodell också oftast verksamhetens inkomstkällor. Som vi ser från figuren ovan 

kan pengaflödet på en plattform i optimala förhållanden ske från bägge sidor. Detta sker 

inte alltid, eftersom plattformen kan tillåta att ena sidan erbjuder något annat i utbyte 

än pengar, som till exempel andra resurser eller data (Ozer & Anderson, 2015). För det 

tredje visar figuren också att på en traditionell marknad är det nästan omöjligt att njuta 

av inkomster från andra parter än den slutliga kunden. Detta beror på att den ena ändan 

av traditionella marknader oftast en leverantör vilket betyder att istället för inkomster, 

uppstår det produktions- eller inköpskostnader (Hagiu, 2014).  
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Det som också kännetecknar en plattform är sättet de anordnar och samlar resurser. 

Täuscher & Laudien (2017) identifierade fyra villkor som måste uppfyllas för att ett 

företag kan klassificeras som en marknadsplattform. För det första, kopplas aktörer från 

både efterfråge- och utbudssidan genom en digital förmedling. För det andra, interagerar 

dessa aktörer direkt med varandra genom direkta transaktioner. För det tredje fungerar 

plattformen som et ramverk för transaktionernas styrning och reglering. För det fjärde 

och sista, producerar plattformen inte själv märkbart tjänster eller varor.   

Vidare presenterade Täuscher & Laudien en konstruktion för analyser av 

plattformbaserade businessmodeller som baserade sig på tidigare kartlagda 

plattformattribut (Se: Laudien & Daxböck, 2016; Peters et al., 2015; Hagiu, 2014; 

Johnson et al., 2008). I tabell 1 visas konstruktionen. I denna tabell, som till en viss mån 

påminner om Osterwalders (2005) kanvas för businessmodeller (eng. Business Model 

Canvas), identifieras tre olika dimensioner: värdeskapande, värdeleverans och 

värdefångande. Dessa dimensioner innehåller sedan olika attribut, som i sin tur har sina 

egna specifikationer.  

I dimensionen för värdeskapandet sammanfattas företagets funktioner och metoder som 

används för att avgöra plattformens värdeerbjudande. Här ingår plattformens typ, 

nyckelaktiviteter, mekanismer för prisupptäckt och granskning. I dimensionen för 

värdeleverans konstrueras plattformens centrala värdeerbjudande, tjänsten eller 

produkten som levereras, typen av transaktion, industrin samt det geografiska omfånget. 

I den sista dimensionen identifieras typen av inkomst (som ofta också kallas 

intäktsmodellen) mekanismerna för prissättningen och källan för inkomsterna. En 

modifierad version av denna modell kommer att användas som basis för analysen.  
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Tabell 2  Nyckelattribut för plattformbaserade businessmodeller (Täuscher & 
Laudien, 2017) 
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2.2.3 Intäktsmodeller för plattformar  

Som det poängterades i avsnittet om businessmodeller, är ett sätt att se på definitionen 

att bestämma hur företaget skapar, levererar och fångar värde. Visserligen skapas och 

levereras värde teoretiskt sett genom att plattformarna i sig själv är konsoliderade 

resurser som tillsmannas sänker på transaktionskostnaderna för kunderna. Frågan är 

till följande hur dessa verksamheter fångar det tidigare nämnda värdet? 

Mekanismerna för värdefångande för en plattform är de sätten de lyckes generera 

inkomster. För detta används ofta termen intäktsmodell (eng. revenue-model) och på en 

plattform kan dessa variera. Still et al., (2017) menar att dessa modeller innebär 

plattformens möjligheter och förutsättningar att generera inkomster från plattformens 

användare.  

Värdefångande brukar beskrivas därför i monetära termer. Om man har en tjänst eller 

en lösning som kommer att spara sin kund hundratusen euro och som ersättning för 

denna tjänst får tjugotusen euro, lyckas man fånga 20 % av värdet som skapades i och 

med transaktionen. Värdefångande har därför också kallats vinstformel (eng. profit 

formula). Denna formel visar hur organisationer eller företag omvandlar det skapade och 

levererade värde till omsättning och vinster (Baden-Fuller & Mangematin, 2013). I 

praktiken fångas alltså värdet genom den intäktsmodellen som företaget tillämpar i sin 

verksamhet. Som det tidigare nämnts anses intäktsmodellen vara et skiljt element I 

businessmodellen och inte businessmodellen i sig själv (se: Eurich et al, 2011; Johnson 

et al. 2008; Chesbrough 2007) 

Flera traditionella intäktsmodeller har tagit sitt fotfäste på plattformar eftersom det visat 

sig att de i praktiken kan fungera bättre i en teknologisk omgivning (Eurich et al., 2011). 

Till exempel har auktioner visat sig vara mycket effektiva på webbaserade plattformar, 

eftersom prissättningen och själva köpprocessen blir mycket effektiv. 

I tabell 3 undan är en samling av de olika intäktsmodellerna som en plattformleverantör 

kan tillämpa för att driva in kassaflöde till sin verksamhet. 
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Intäktsmodell Beskrivning Exempel 

Mäklare / 

Marknadsplats 

Mäklare är marknadsplatser som förenar köpare 

och säljare. Oftast debiterar mäklaren en 

kommission för att hen möjliggör transaktionen. 

Online resebyråer 

Annonsering / Gratis Plattform leverantören säljer annonsutrymme åt 

företag som vill göra reklam. Resonemanget att 

köpa utrymme ligger i att plattform säkerställer en 

regelbunden trafik av användare. 

Diverse 

nyhetsmedium 

Infomedium Säljer data av användare (främst konsumenter) 

baserat på deras beteende online.  

Informationsagenter 

som t.ex. Axciom 

Handelsman Grossister och återförsäljare av tjänster och 

produkter. En traditionell intäktsmodell som 

överförts till en online omgivning   

Nätbutiker av olika 

slag 

Producent / 

Drop-shipping 

Parar kunden direkt med tillverkaren och 

eliminerar mellanhänder/komprimerar 

varuflödeskedjan.    

Alibaba 

Anslutning / Delning av 

försäljningsvinst 

En version av annonseringsmodellen, men i detta 

fall betalas plattformleverantören enligt uppfyllda 

uppdrag/köp. Kallas på engelska även ”revenue 

sharing”. 

Bloggar 

Samfund Samfundsmodellen litar på användarlojalitet och 

på en hög tidsanvändning av respektive 

användare. Intäkter genereras ofta genom 

frivilliga donationer. 

Wikipedia 

Abonnemang Har en produkt eller tjänst som vanligen handlas 

ad hoc, men möjliggör ett pågående 

kundförhållande genom att ha ett fortlöpande 

abonnemang 

Streamingtjänster  

Användningsgrad Användningsgraden/-tiden mäts och kunderna 

debiteras enligt denna. Till skillnad från 

abonnemang, betalar användaren för den verkliga 

användningen.  

Online filmhyrning 
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Freemium Användare betalar för en produkt/ tjänst genom 

att samtycka till att deras data får användas/säljas 

vidare, sedan är de tvungna att betala för att få 

tillgång till den fullkomliga tjänsten. 

Linkedin, Dropbox 

Tillgång över äganderätt Erbjuder ett tillfälligt tillträde till en vara/tjänst 

som traditionellt varit tillgängligt endast via 

ägande   

Uber, Peerbuy 

Ekosystem Erbjuder ett underlag vars egenskaper och 

möjligheter utvidgas genom att kunden handlar 

mera varor/tjänster av samma leverantör, 

eksosystem byggs upp av kundberoende 

Google, Apple 

Det bör nämnas att både Marsden (2015) och Rappa (2008) använder termerna 

businessmodell och intäktsmodell som sinsemellan utbytbara. Men, som det redan 

konstaterats i avhandlingen, måste dessa skiljas åt. För det första, eftersom företag kan 

tillämpa fler än en intäktsmodell i sin verksamhet, vilket visserligen tabellen tyder på och 

vilket enligt Eurich et al. (2011) inte alls är sällsynt. Och, för det andra, kan ett företag 

endast ha en övergripande businessmodell, som innehåller betydligt mera element än 

endast kanalerna för kassaflöde.  

Intäktsmodellerna kan ändå vara och är de facto ofta sätt för företagen att styra 

användarnas eller kundernas beteende. Därför är en gemensam faktor för plattformar är 

att det kan var nyttigt att subventionera en av sidorna, eftersom nyttan av att delta ökar 

desto flera användare medverkar på plattformen. Leverantören gör detta för att locka in 

den andra sidan som är villiga att betala ett högre pris för att kunna dra nytta av de 

tidigare nämnda nätverkseffekterna och trafiken, som användarna medför (Bakos & 

Katsamakas, 2008). Alternativt kan det vara att den ena sidan vägrar betala ett visst pris 

för tjänsten eller produkten och därför måste subventionera denna sida. Med detta 

menas att priset för att delta på plattformen inte är densamma för bägge sidor, som till 

exempel i annonseringsmodellen – användarna betalar inget för tjänsten, men 

annonsörerna betalar. 

Tabell 3  Intäktsmodeller för flersidiga marknadsplattformar (Samlat från Marsden, 
2015; Eurich et al., 2011, Rappa, 2008) 
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2.3 Delningsekonomi 

”Vi levde förr i en värld där det fanns människor – privatpersoner, en 

värld där det fanns företag. Nu lever vi i en värld där människor kan 
bli företag på 60 sekunder” – Brian Chesky, VD på AirBnB (2014) 

I delningsekonomin förmedlas resurser mellan människor som förfogar dem och sådana 

som har ett behov av dessa resurser. Oftast sker detta utbyte över någon sorts 

marknadsplats eller visserligen en plattform. Delningsekonomin tillåter alltså 

användarna att aktivera passiva resurser och beroende på vilken sida av ekvationen man 

faller på (säljare eller köpare), kan man antingen få avkastning på sina resurser eller 

utnyttja någons annans (Schor, 2016). Det som också skiljer plattformar i 

delningsekonomin från traditionella marknadsplatser, leverantörsnätverk, tredje-

partens intermediär och dylika är det sättet de kombinerar organisatoriska och 

marknadsspecifika mekanismer för att kunna koordinera deltagande och eventuellt 

leverera värde i form av en plattform (Constantiou et al. 2017). En förenklad bild av en 

plattform som fungerar i delningsekonomin ges i figur 3.  

 

Figur 3 En förenklad bild av en eventuell businessmodell för 
delningsekonomin (Business Model Toolbox, 2019) 

Delningsekonomin som koncept sägs vara byggt på idén av gemensam konsumtion, även 

om denna idé, då den först presenterades, hade en annan mening än vad den har idag 

(Henten & Winderkilde, 2015; Hamari et al., 2013). Felson & Spaeth (1978) menade att 

gemensam konsumtion innebär ”att en eller flera individer konsumerar varor eller 

tjänster med avsikten att delta i delade aktiviteter och växelverkan”. Gemensam 
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konsumtion har trots allt en alltför bred betydelse, eftersom termen också som sådan 

beskriver mycket vanlig hyresverksamhet. Till exempel kan ju tvättautomaterna som än 

idag är väldigt populära i USA anses vara beskrivande för termen gemensam 

konsumtion. Därför blev gemensam konsumtion en kännetecknande term för 

delningsekonomin först år 2007, då Belk beskrev detta som ett alternativ till att förmedla 

oanvända varor, resurser och tjänster. Senare hävdade Belk (2014) att delande som 

fenomen är lika gammalt som själva mänskligheten, men att gemensam konsumtion och 

delningsekonomin är företeelser som uppenbarat sig tack vare de raska tagen 

internetteknologin tagit.   

Andra termer har föreslagits för att karakterisera det som i denna avhandling antas som 

”delningsekonomi”. Ett exempel är ”gig-ekonomi”, som hänvisar till delandet av 

humankapital eller arbetskraft. Ett annat exempel är ”tillgångsekonomi”, vilket enligt 

Echardt & Bardhi (2016) bättre skiljer åt de företag och människor som deltar i 

delningsekonomin med en målsättning att göra en vinst och på de som deltar i mer 

allmännyttiga aktiviteter. Dock har delningsekonomin som term som sagt tagit sin 

ställning i att främst beskriva internetbaserade plattformar som erbjuder en möjlighet 

för användarna att utnyttja passiva resurser (Eisenmann et al., 2011) och därför används 

termen också som sådan i denna avhandling.  

Det har också gåtts diskussioner om delningsekonomin är en biprodukt av finansiella 

kriser som upplevts under senare tider. Det vill säga hävdar man att människor varit 

tvungna att utvidga sina inkomstkanaler under svårare tider (Curtis & Lehner, 2019). 

Vissa studier har påvisat att makro-ekonomiska faktorer har stött delningsekonomins 

tillväxt. Andra hävdar att delningsekonomin är en respons till ineffektiva industrier och 

marknader, eftersom de inte kunnat utnyttja oanvända tillgångar och resurser tidigare 

(Constantiou et al. 2017). 

Delningsekonomiska plattformar har kritiserats för deras möjlighet att kringgå 

regleringar som ofta kan vara kostsamma för etablerade företag att följa (Edelman & 

Geradin, 2015). De regleringar som dessa plattformar kringgår är vanligen stadgade för 

att skydda de tredje parterna. Däremot har det argumenterats att de existerande 

regleringar har funnits för att lösa problem på marknaden som dessa plattformar redan 

i sig själv löser (Horton & Zeckhauser, 2016). I och med att man i delningsekonomin 

utnyttjar snabbare informationsflöde och mer effektiva kanaler ger det upphov till att det 

inte finns ett behov för regleringar som påstås lösa marknadsspecifika problem 

(Koopman et al., 2014).   
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Andra drivkrafter bakom uppkomsten av delningsekonomin och gemensam konsumtion 

anses vara samhälleliga: mer tätbefolkade storstäder, en växande oro för miljön 

(delningsekonomin anses vara mer hållbart än traditionella konsumtionssätt) och 

önskan för mer samfund samt osjälviskhet bland de yngre generationer. Det hävdas 

sedermera att delningsekonomin medför en så kallad dubbelnytta, i och med att 

konceptet i princip förbättrar konsumenternas välfärd med det samma som samhälleliga 

kostnader som utsläpp minskar. (Benjafaar et al., 2019)  

Belk (2014) beskriver att en bil I genomsnitt används 8 % av den tid som den i praktiken 

kunde användas och en borrmaskin används mellan sex och tretton minuter under dess 

hela livslängd. Delning av tillgångar är därför enligt Belk både praktiskt och ekonomiskt 

motiverat för konsumenten, miljön och samhället. Dessutom kan delning medföra nya 

möjligheter för företag och organisationer som är flexibla, innovativa och framsynta. 

Enligt vissa akademiker kan delningsekonomin och gemensam konsumtion vara lika 

betydelsefullt för oss som den industriella revolutionen med hänseende på ägande 

(Görög, 2018; Meleo et al., 2016; Davis, 2016).  

Exempel på dessa företag är till exempel de redan nämnda Uber och Airbnb varav den 

första tillåter användarna att utnyttja bilar och transporttjänster som erbjuds av andra 

användare. Airbnb i sin tur later användarna hyra andra användares oanvända 

lägenheter. Ett annat exempel är plattformen där programmerare kan erbjuda sina 

tjänster som bär namnet Upwork. Den mest kända finländska delningsekonomiska 

plattformen är antagligen tori.fi. 

Även om dessa ovannämnda företag är verksamma i sina egna nischar, delar de 

gemensamma egenskaper. Genom att sänka på inträdeskostnaderna för säljare, erbjuder 

de individer och småföretagare möjligheten att konkurrera med väletablerade företag.  

Vidare litar dessa plattformar på direkta transaktioner samt korta kontrakt och 

arbetsavtal. De påstår sig matcha köpare och säljare mer effektivt än traditionella 

marknadsplatser genom flitig användning av data och erbjuder en mer flexibel 

prissättning. De litar på att användarna själva tar hand om styrningen genom att 

använda olika mekanismer för feedback och betygssättning. (Görög, 2018; Cheng, 2016)  

Till näst följer en genomgång av karaktärsdrag för delningsekonomiska 

businessmodeller.  
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2.3.1 Delningsekonomiska businessmodeller 

Som det diskuterades i avsnittet om businessmodeller och plattformar, finns det inte 

heller en enhetlig definition för vad delningsekonomin och en businessmodell som är en 

del av denna de facto är. Snarare består igen businessmodellen i detta sammanhang av 

diverse val som plattformleverantören gör. De enskilda valen ligger dock ännu i 

skymundan (Daunorienė et al., 2015) och därför måste nyckelattributen utforskas.    

Egenskaperna av delningsekonomins businessmodell har diskuterats av till exempel 

Belk (2014). Enligt denna studie kännetecknas dessa av två huvudsakliga karaktärsdrag. 

För det första att konsumenterna hyr ut eller ger temporärt en annan konsument 

äganderätt av en resurs, för det andra skall detta möjliggöras av en internetbaserad 

plattform. Einav et al., (2016), 

Enligt Benjaafar et al. (2019) skiljer sig delningsekonomin från vanliga flersidiga 

marknadsplattformar på ett märkbart sätt: de olika sidorna i delningsekonomin är inte 

absoluta. Det vill säga valet av att vara en leverantör eller en konsument beror på 

individens val. Därför talas det ofta om att kunderna är så kallade ”prosumers”. Termen 

är en sammanslagning av orden ”producer” (sve. producent) och consumer (sve. 

konsument). Däremot underskriver Benjafaar att delningsekonomier ändå byggs på 

plattformar. Vidare beskrivs det i studien hur olika motivationsfaktorer påverkar 

individens val att antingen äga eller tillfälligt förfoga över en tillgång. Dessa faktorer är: 

priset av både tillgången och hyran, storleken av plattformens kommission, risken av att 

äga gentemot dela och svårigheten i att hyra.  

Edelman & Geradin (2016) lägger tyngd på businessmodellerna i delningsekonomin 

skall sträva till att sänka på kostnader för kommunikation. Lägre kostnader för 

kommunikation is sin tur tillåter delning av mer information. Med hjälp av direkt 

kommunikation mellan köpare och säljare kan plattform leverantören säkerställa att 

personliga begäran uppfylls. Dessa diskussioner skulle bli alltmer tidsbedrivande och 

komplicerade om en mellanhand måste ta hand om att förmedla dessa meddelanden. 

Till exempel är den som bokar en lägenhet via Airbnb i direkt kontakt med den som hyr 

ut den. På Uber delas förarens namn, bild, fordon och registernummer till passageraren 

och passagerarens namn och bild till föraren för att hjälpa bägge part känna igen 

varandra. Vidare kan också platstjänster användas för att omedelbart kommunicera var 

bägge part är belägen som i sin tur sänker på osäkerheten.  
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Vidare anser Edelman & Geradin (2016) därför att en framgånsrik businessmodell för 

delningsekonomin skall sträva till att möjligöra fyra saker: (1) den skall sänka på 

transaktionskostnader, (2) den skall förbättra allokeringen av resurser, (3) 

kommunikationen skall vara effektiv och transparent och dessutom betona 

ansvarsskyldighet och (4) prissättningen skall vara dynamisk samt effektiv.  

Einav et al. (2016) understryker att heterogeniteten skall vara hög. Detta möjliggörs 

enligt studien genom effektiv match-making och konsolidering av resurser, vilket i sin 

tur sänker på transaktionskostnaderna. Tyngden läggs därför också på att 

informationsflödet måste vara effektivt. Einav et al. (2016) lyfter också fram alternativen 

mellan att centralisera och decentralisera processen. Centralisering fungerar om tjänsten 

eller produkten som förmedlas på plattformen är på begäran (eng. on-demand), det vill 

säga tidskritisk och enhetlig, som till exempel Uber. Decentralisering understöder 

individuella preferenser till en högre grad. Här får sökprocessen en viktigare mening, 

eftersom köparen specificerar vad hen är ute efter och plattformen presenterar sedan 

resultat som bäst motsvarar preferenserna. Det måste alltså finnas rätt information på 

rätt ställe. Ett återkommande empiriskt resultat är därför att sökresultat har en väldigt 

stor inverkan på konsumenternas beteende, även i sådana fall där det kunde kännas 

rimligt att erbjuda möjligast många alternativ.  Om man ser på internetannonsering så 

är det två gånger mer sannolikt att konsumenterna följer den första annonsen än om 

denna flyttades en position neråt (Goldman & Rao, 2014).   

Enligt flera akademiker och områdesexperter är tillförlitlighet en av de viktigaste 

faktorerna för delningsekonomier att upprätthålla (se till exempel: Huurne et al., 2017). 

Tillförlitlighet är ett sätt dämpa risk och osäkerhet. Det finns olika faktorer som påverkar 

den upplevda tillförlitligheten som till exempel: rykte, förtroende av plattformen och 

upplevelsen av själva interaktionen. Dessa är i sin tur kopplade till de olika enheterna 

eller parterna som deltar i växelverkan som till exempel:  köpare, säljare, 

plattformleverantör, förhållanden mellan parter och personliga upplevelser. Enligt en 

litteraturgranskning av Huurne et al., (2017) har individer som inte deltar í 

delningsekonomin, en betydligt högre tröskel att lägga sitt förtroende i andra parter på 

dessa plattformar. Vidare i samma studie poängteras det att flesta undersökningar som 

fokuserat på tillförlitlighet i delningsekonomin fokuserat främst på det förtroende som 

köparen lägger i försäljaren. Dock måste det påpekas att också säljaren måste ta en risk 

i och med att det kan likväl råda bedrägeri från köparens sida också.  
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Plattformleverantörerna kan ta diverse åtgärder och införa olika system för granskning 

för att säkerställa att tillförlitligheten är på en önskad nivå och för att sänka tröskeln för 

nya användare att uppta tjänsten. Till exempel kan det införas recensionssystem där 

plattformanvändarna recenserar varandra efter att uppdrag har uppfyllts, vilket rensar 

ut användare som får dåliga vitsord. Ett annat alternativt är att plattformleverantören 

bestämmer att själv övervaka utbytena och godkänna användare. Andra 

granskningssystem innebär att plattformen till exempel använder sig av olika 

nyckelpartners som hjälper med användarnas granskning, till exempel starka 

identifieringar med hjälp av bankkoder. (Ert et al., 2016; Malhotra & Van Alstyne, 2014) 

Det sägs att de första plattformar som satte delningsekonomin i spel var Craigslist och 

Ebay (Constantiou et al., 2017). Båda företagen grundades år 1995 och båda 

plattformarna är nätsidor där användare kan lägga upp annonser av varor, tjänster och 

diverse begäran. Dock har det gåtts diskussioner vare sig online loppmarknader och 

annonsplattformar kan räknas som delar av delningsekonomin, eftersom varor eller 

resurser inte delas i ordets verkliga bemärkelse, utan äganderätten av det som förmedlas 

egentligen flyttas över till köparen (Schor, 2016). Dessa sägs snarare tillhöra det som 

kallas cirkulär ekonomi (eng. circular economy).  

Curtis & Lehner (2019) ger därför en strängare definition till hurudana företag och 

verksamheter kan godkännas som en del av delningsekonomin. De erbjuder fem 

egenskaper som måste uppfyllas för att en tjänst eller en plattform skall iakttas som 

delningsekonomisk. För det första måste tjänsten stödas av en IT-infrastruktur, enligt 

vilken den skapar en flersidig marknad. För det andra måste motivationen för att äga 

vara icke-monetär, det vill säga skall man inte äga en vara med den avsikten att man skall 

kunna hyra den vidare på en plattform. För det tredje skall köparen endast få temporär 

tillgång till det som delas – äganderätten skall inte förflyttas. För det fjärde skall det 

finnas en rivalitet mellan användarna på plattformen. Här menas det att endast en 

person åt gången kan ha temporär tillgång till det som förmedlas. Och för det femte skall 

det som förmedlas vara påtagbart.  

Curtis & Lehners (2019) definition tyder visserligen på att den så kallade 

businessmodellen för delningsekonomin i sin respektive nisch eller industri skall vara 

ideologiskt laddad.  Det vill säga utesluter denna definition businessmodeller som 

befattar andrahandshandel, arbetsförmedling, B2C-verksamhet, all verksamhet som av 

användarna är ekonomiskt motiverat och resurser som inte är påtagbara.  
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Argumenten för att inkludera de verksamheter som enligt Curtis & Lehner (2019) faller 

utanför delningsekonomin, är att till exempel secondhand-handel också aktiverar 

passiva resurser och är helt klart en p2p-plattform var deltagarna kan vara så kallade 

prosumers (Schor, 2016). Vidare resoneras det i denna avhandling att eftersom cirkulär 

ekonomi också befattar verksamhet inom tungindustrin som till exempel avfall-till-

energi, är det inte rimligt att P2P-marknader faller under samma definition. Dessutom 

kan man inte heller utesluta arbetsförmedling från delningsekonomin, eftersom humana 

resurser kan likväl vara passiva och färdiga för delning.     

Till en viss skillnad från Curtis & Lehner, delar Constantiou et al. (2017) 

delningsekonomiska plattformar in i fyra kategorier: franchisers, rektorer (eng. 

principals), förkläden (eng. chaperones) och trädgårdsmästare (eng. gardeners).  Hur en 

delningsekonomisk plattform definieras enligt de ovannämnda kategorierna, bestäms 

enligt två dimensioner: nivån av kontroll som plattformleverantören utövar över 

deltagarna – fri gentemot sträng, och hur intensiv rivaliteten mellan plattformdeltagarna 

är – låg gentemot hög.  I figur 5 visas matrisen.  

 

Figur 4 De fyra aktörerna i delningsekonomin (Constantinou et al., 2017) 
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3 SAMMANFATTNING AV DEN TEORETISKA 
REFERENSRAMEN 

I detta kapitel lyfts fram de mest centrala delarna av den teoretiska referensramen. Detta 

görs för att kunna motivera det som analysen baserar sig på samt underlätta de 

resonemangen som görs i samband med analysen. Här presenteras alltså de aspekter 

från litteraturgranskningen som understöder såväl analysen och datainsamlingen som 

diskussionen.  

Som avsnittet om businessmodeller visar, är konceptet i fråga ett ämne som studerades 

till en väldigt bred utsträckning inom managementlitteraturen. Eftersom studierna i 

stort fokuserat på att erbjuda diverse definitioner till den mångtydiga termen, har det 

gett upphov till att termen till en viss mån mist sin betydelse. Businessmodellens 

konkreta beståndsdelar ligger dels i skymundan och därför antas det i denna avhandling 

att definitionen för en businessmodell är de val och åtgärder som ett företag gör och tar 

för att kunna skapa, leverera och fånga värde. Denna definition härleds främst från de 

definitionerna som givits av Reim et al., 2015; Arend, 2013; Osterwalder & Pigneur 2010 

Slywotzky & Morrison, 2002 och Amit & Zott, 2001.  

Vidare skiljs det i denna avhandling åt mellan businessmodeller och intäktsmodeller. 

Där var flera akademiker och studier antar att intäktsmodellen är en beskrivning av ett 

företags businessmodell, betraktas intäktsmodeller i denna studie som ett av de valen 

företagen måste göra. Det vill säga är intäktsmodellen endast en del av den övergripande 

businessmodellen. 

Utifrån det som diskuterades angående nyckelattribut för plattformbaserade 

businessmodeller av Täuscher & Laudien (2017) och värde på plattformar kan det påstås 

att dimensionerna för värdeskapande och -leverans samt av plattformar samt attributen 

i dessa dimensioner koncentrerar sig på att sänka på transaktionskostnader och bygga 

upp nätverkseffekter. Här måste det också poängteras att attributen i som listas i 

modellen inte beaktas som uteslutande för varandra i denna avhandling. Det vill säga 

hävdas det att en plattform kan förfoga flera av de attribut som enligt modellen utesluter 

varandra.  

Vidare är det svårt utifrån litteraturgranskningen att avgöra om nätverkseffekter är ett 

värde i sig själv som uppvisar sig i form av engagemang eller om effekterna är en 

biprodukt av engagemanget och därmed fungerar som ett underlag för värdeskapande. 
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Därför kommer balansen mellan de olika sidorna av plattformen och det presenterade 

”hönan-eller-ägget”-dilemmat också iakttas i analysen.  

Utifrån av de karaktärsdrag som kännetecknar delningsekonomiska plattformar 

kommer denna avhandling att fokusera på system för granskning och övervakning som 

används för att förbättra tjänsternas tillförlitlighet. Dessutom kommer avhandlingen 

också att betrakta skillnader i teknologier som plattformar i delningsekonomin 

tillämpar. 

Det kan ännu nämnas att i enlighet med det som diskuterades i avsnittet om 

delningsekonomiska businessmodeller att ordet ”delningsekonomi” förmodligen är ett 

samlingsnamn för businessmodeller, som antingen vill dra nytta av ideologin som ligger 

bakom delandet och sådana som i verkligheten har en ideologisk agenda.  

Sambanden mellan avhandlingens huvudsakliga termer och de attribut som fungerar 

som basis till den kvalitativa analysen presenteras i figur 5. 

 

Figur 5 Sambanden mellan avhandlingens huvudsakliga termer samt de 
attribut som iakttas i den kvalitativa analysen 

De centrala attributen som analyseras av businessmodeller för delningsekonomin i 

Finland är således 8 stycken: (1) System för granskning, (2) Tillförlitlighet, (3) 

intäktsmodeller, (4) Teknologi / IT-infrastruktur, (5) Nyckelpartners (6) 
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Värdeerbjudande, (7) Självförverkligande och sociala aspekter, (8) Balansen mellan 

deltagande parter. 

Orsaken till figur 5 har den form som syns ovan beror på, som det hävdades i inledningen 

till den teoretiska referensramen, att termen businessmodell anses vara en överordning 

till termerna plattform och flersidig marknadsplattform.  An efter anses termen 

delningsekonomin vara en underordning till det som i denna avhandling iakttas som en 

plattform. På grund av den definitionen av businessmodell som baserar sig på de olika 

valen som företag gör för att skapa värde, är det rimligt att den kvalitativa analysen tar i 

beaktande de olika företagens värdeerbjudande. Som det märks är detta attribut placerat 

på gränsen mellan modellens dimensioner för businessmodeller och plattformar. Detta 

beror på att detta attribut anses, i enlighet med den teoretiska referensramen, tillhöra 

bägge dimensioner. Naturligtvis tillhör attributet också dimensionen för 

delningsekonomin, men för enkelhetens skull illustreras modellen enligt det som visas 

ovan. Överskridandet av de olika dimensionerna stämmer de facto också för attributen: 

balansen mellan deltagande parter, intäktsmodeller och teknologi / IT-infrastruktur.  

Det kan visserligen påstås att attributen som i denna avhandling antas enkom beröra 

plattformbaserade och delningsekonomiska businessmodeller kan vara en del av valen 

som görs för businessmodeller som faller utanför denna kategori. Detta stämmer 

antagligen nog till en viss grad, men i denna avhandling gör ett antagande att dessa 

attribut och val inte är lika centrala för businessmodeller utanför delningsekonomin och 

plattformar.  
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4 FORSKNINGSMETODIK 

I detta kapitel presenteras studiens val av analysmetod. Dessutom motiveras metoderna 

som använts för att begränsa samt välja samplet och därutöver åtgärderna som tagits i 

dataanalysen.   

4.1 Forskningsfilosofi 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) har konstruerat den så kallade ”forskningslöken” 

(eng. research onion), som är ett tillvägagångssätt för att bestämma en studies 

forskningsmetodik. I mitten av löken ligger valet mellan en kvalitativ och kvantitativ 

analysmetod och lagren som står före mitten, är beslut eller poäng som måste tas i 

beaktande då man ”skalar” löken.  

Det yttersta lagret är enligt Saunders et al. (2009) den forskningsfilosofin studien antar. 

Lagret består av olika tankesätt som relaterar till hur kännedom inom ett visst område 

utvecklas och naturen av denna kännedom. Det vill säga är det yttersta lagret en samling 

av hur omgivningar kan betraktas på olika sätt av olika forskare och individer. Enligt 

Saunders är et al. (2009) är detta viktigt att ta i beaktande då en studies 

forskningsmetodik fastställs, eftersom forskningsfilosofin enligt sin definition innefattar 

olika världssyner.   

Saunders et al. (2009) kännetecknar tre huvudsakliga forskningsfilosofier: pragmatik, 

epistemologi och ontologi. Enligt skribenterna är ingen av de tre forskningsfilosofierna 

bättre eller sämre än de andra, utan att vissa filosofier lämpar sig bättre för vissa 

ändamål än de andra.  

Denna studie är av sin natur rätt pragmatisk, vilket kommer fram i syftesbeskrivningen. 

4.2 Forskningsansats 

Som ansats till ens forskning kan man välja antingen en induktiv eller en deduktiv 

process (Wilson, 2014; Saunders, 2009). Detta är det andra lagret i den tidigare nämnda 

”forskningslöken”.  

En deduktiv ansats innebär att man testar teorier. Det vill säga man bildar en hypotes av 

ett fenomen och testar sedan denna hypotes rigoröst. Deduktiva forskningsansatser har 

ofta använts i naturvetenskapliga studier där omgiven sätter upp ramarna för studien 

och anses därför vara marknadsstandarden för vetenskapliga studier. Efter att hypotesen 
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fastställts, datainsamlingen är gjord och analysen har utförts, gör man sedan beslutet om 

hypotesen stämmer eller inte.  

En induktiv ansats tar däremot stegen i studiens analys i en motsatt ordning. Först görs 

en insamling av data och sedan kännetecknas mönster och likheter eller olikheter i detta 

data. Teorin bildas sedan av dessa mönster vilket också beskriver studiens resultat. Detta 

tillvägagångssätt har i samband med utvecklingen av humana och sociala vetenskaper 

blivit mer populär. Resonemanget med att använda en induktiv ansats ligger i att det är 

svårt att tolka kausaliteten mellan en hypotes och olika utfall utan att förstå de 

underliggande faktorerna som leder till olika beslut eller utfall. Skillnaden mellan 

ansatserna beskrivs i figur 3 undan. 

 

Figur 6 Induktiv gentemot deduktiv ansats (Saunders et al., 2009) 

Det är inte heller ovanligt att använda en kombination av en deduktiv och induktiv ansats 

och enligt Saunders et al. (2009) kan detta ofta vara en fördel. Eftersom syftet med denna 

studie är att komma underfund hur olika finländska företag i delningsekonomin bemöter 

olika strategiska problem, kommer denna avhandling till en viss mån tillämpa en 

kombination av bägge ansatser. En hypotes fastställs visserligen inte, men eftersom den 

existerande litteraturen jämförs med det data som samlas in, följer studien det som kan 

antas vara en deduktiv ansats. Däremot ämnar studien också att lägga fingret på olika 
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mönster i de modeller som företagen tillämpar och via detta beskriva nya syner på 

businessmodeller i delningsekonomin, vilket är ett bevis på en induktiv ansats.   

4.3 Forskningsstrategi 

Det tredje lagret i löken innefattar studiens forskningsstrategi. Forskningsstrategin 

härleds såväl som från forskningsfilosofin och forskningsansatsen också från 

syftesformuleringen och forskningsfrågorna.  Denna studie kommer att göras som en 

explorativ studie, eftersom syftet med studien är att se: ”vad som händer; hitta nya 

insikter; att fråga frågor och bedöma fenomen i ett nytt ljus” (Saunders et al., 2009 s. 

133). En explorativ studie kan enligt Saunders et al. (2009 s. 133) göras på tre sätt: (1) 

genom att göra en granskning av relevant litteratur, (2) genom att intervjua experter i 

området och (3) genom att intervjua fokusgrupper. I denna studie granskas den 

relevanta litteraturen i den teoretiska referensramen och områdesexperternas intervjuer 

presenteras och analyseras senare i avhandlingen.  

Vidare delas det tredje lagret också in i mer specifika strategier. I denna studie kommer 

en strategi för grundad teori (eng. grounded theory) att användas. Denna strategi 

anpassar sig till studier som använder en kombination av en induktiv och deduktiv 

ansats (Saunders et al. 2009 s. 142). Med denna strategi siktar man på att studien skall 

förutspå och förklara beteenden (i detta fall beslut) och tyngden skall vara på att bilda 

teori (i detta fall definitioner). Saunders et al. (2009) menar att en strategi för grundad 

teori kan användas för et brett spektrum av business och ledningsfrågor, vilket denna 

studie de facto behandlar. För att kunna grunda teorin, intervjuas områdesexperter och 

en kvalitativ analys görs sedan på basis av dessa.      

4.4 Urvalsstrategi 

Urvalsstrategi innebär i all sin enkelhet hur man väljer sina respondenter, vilket i denna 

studie innebär områdesexperterna. Enligt Patton (2002) är det viktigaste då man väljer 

sina respondenter att man tydligt fastställt vad man vill diskutera och dra slutsatser av i 

sin studie.  

Det finns två huvudsakliga sorter av urval: slumpmässigt urval och meningsfullt urval. 

Slumpmässigt urval lämpar sig bättre för kvantitativa undersökningar, medan 

meningsfulla urval är vanligare för kvalitativa studier. Med att ha ett slumpmässigt 

sampel kan man göra generaliseringar av resultaten, eftersom man kan anta urvalet 
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statistiskt sett representerar populationen (Eisendhardt, 1989). Vidare kan man anta att 

samplet är opartiskt, eftersom man själv inte får välja sina respondenter (Patton, 2002). 

Meningsfullt urval är då man systematiskt väljer sina respondenter. Till detta använder 

man ofta en specifik strategi. Man resonerar att det är en styrka att vara partiskt eftersom 

urvalet mer precist svarar på de frågor man ställer (Patton, 2002). Studien har därmed 

tillgång till informationsrika källor i form av nyanserade och djupa svar. Därför är det 

syftet och forskningsfrågorna som än igen dikterar vilken eller vilka urvalstrategier man 

tillämpar.  

Med meningsfullt urval handlar det i många fall därför om att gallra ner sina 

respondenter så att de passar frågeställningen. Om syftet till exempel är att undersöka 

vilka strategiska problem finländska delningsekonomiska plattformar ställs inför med 

tanke på deras businessmodeller, måste respondenterna gallras så att de åtminstone 

representerar sådana företag som beskrivs i syftet och i forskningsfrågorna. 

I denna studie kommer följande urvalsstrategier att tillämpas: teoretiskt urval, 

kriteriumurval och experturval. 

Teoretiskt urval innebär att samplet som analyseras väljs enligt teoretiska koncept som 

uppkommer. Det vill säga baserar sig urvalet enligt den teori som studien representerar. 

Enligt Patton (2002) är teoretiskt urval en viktig del av utvecklandet av grundade teorier. 

Därför, eftersom denna studie ämnar sammanställa nya teoretiska koncept som baserar 

sig i riktiga händelser och omgivningar, är detta en passlig metod för gallrandet av 

samplet.   

Kriteriumurval hänvisar till att samplet väljs enligt på förhand bestämda kriterier. Vilket 

innebär att för att iakttas som en relevant respondent, måste denne uppfylla vissa krav. 

Enligt Patton (2002) är detta passande för studier som strävar efter att identifiera och 

förstå fall som är informationsrika. Denna metod har använts för att erbjuda kvalitativa 

element till kvantitativa studier, men i denna studie används denna typs att urval för att 

syfte begränsar de fallen som kan väljas. De kriterier som respondenterna måste uppfylla 

är såtillvida att de är representanter för finska företag som är en del av 

delningsekonomin. Vidare skall de gärna också vara grundare och ledare av företaget 

som de representerar.  

Experturval, som ofta också kallas nyckelrespondentsurval är en form av meningsfullt 

urval som används då studien i fråga vill fånga kunskap som är grundat i en viss form av 
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expertis. Viktigt med denna urvalsstrategi är att även om urvalet inte görs slumpmässigt, 

måste det finnas en variation mellan respondenterna. Detta görs eftersom urvalet borde 

representera ett brett spektrum av problemet eller ämnet som studeras. Experterna som 

väljs måste därför fylla vissa kriterier för att kunna antas som experter.  

Till sist kan det ännu nämnas att även om respondenterna påminner mycket om 

varandra och kan anses vara geografiskt sett lätt tillhands, är urvalet inte bekvämt. 

Eftersom själva marknaden, på det geografiska området som företagen representerar, är 

liten kan man därefter påstå att urvalet egentligen varit mycket noggrant och brett i den 

syn som ramarna för studien tillåter och inte alls bekvämt.  

4.5 Val av forskningsmetod 

Likasom det nämndes om forskningsfilosofierna finns det inte heller någon 

forskningsmetod som är bättre än de andra, utan istället hävdar man att en viss 

forskningsmetod är bättre tillämpad för att stöda en viss studies syfte. De två vanligaste 

forskningsmetoderna är visserligen kvalitativ och kvantitativ, varav man i kvantitativa 

studier analyserar numeriskt data och i kvalitativa studier sedermera analyserar data 

som är berättande.  

Antalet orsaker till att metoden i denna avhandling är kvalitativ är huvudsakligen två 

stycken. För det första kan det väldigt svårt att komma underfund med definitioner och 

uppfattningar av fenomen genom kvantitativa metoder. Idén med kvantitativa studier är 

förmodligen att generera numeriskt data som är användbart och de forskningsfrågor och 

det syfte som beskrivits i denna avhandling tillåter inte detta. För det andra, som det 

redan nämndes, är denna avhandling av en explorativ natur där meningen är att kasta 

ljus över underliggande orsaker till val av företagens beslut och dessutom deras åsikter.   

4.6 Val av respondenter 

Denna kvalitativa analys omfattar sex stycken intervjuer. Intervjuerna följer som sagt 

den semistrukturerade intervjuguiden och respondenterna har valts enligt de 

urvalsmetoder som nämndes tidigare i detta kapitel. Respondenterna är alla 

representanter för företag som är verksamma inom delningsekonomin i Finland. Dessa 

företag är verksamma i olika branscher och är dessutom i olika skeden av sina respektive 

livscykler. Enligt den bakgrundsinformation som fanns tillgängligt om företagen och 

respondenterna, representerar dessa informationsrika källor med marknadsspecifika 

kompentenser.  
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Branscherna som företagen är verksamma i är: båtdelning, bildelning, experttjänster, 

personaltjänster, låneutgivning och möbelförsäljning. Det är värt att nämna att delning 

som sagt i flera fall de facto hänvisar till att hyra, vilket också stämmer i denna 

avhandling. Fallföretagen kommer att presenteras djupare i slutet av detta kapitel.      

4.7 Intervjuguide  

Intervjuguiden i denna avhandling följer ramarna av den teori som presenterats och den 

syftesformulering som presenterades i början av avhandlingen. Den första delen av 

intervjuguiden är ämnad för att respondenten skall introducera sig själv och ge 

bakgrundsinformation av det företag som denne representerar, för att säkerställa och 

understryka sin professionella expertis. Den andra delen är planerad enligt den 

huvudsakliga frågeställningen och syftesformuleringen. Det vill säga: Hur framkommer 

businessmodellen för delningsekonomiska plattformar i delningsekonomin? Här ställs 

frågor relaterat till hur respondenten själv anser att businessmodellen för deras företag 

är strukturerad. Vidare ämnar frågorna kasta ljus över hur respondenterna själv 

definierar och värdesätter de olika begreppen och attribut som presenterats i den 

teoretiska referensramen. Eftersom det kan antas att respondenterna inte på samma sätt 

skiljer åt de olika begreppen som denna avhandling gör, kan det förväntas att det 

kommer att ske överlappanden i svaren. Med detta menas att svar på frågor som ställs 

enligt vissa attribut och begrepp, kan egentligen anpassa sig bättre för frågor som 

hänvisar till andra begrepp.  

Det är viktigt att respondenterna i denna studie har utrymme att utrycka sig. Därför är 

det rimligt att guiden fungerar som ett semi-strukturerat underlag för intervjun och inte 

som ett fastställt frågeformulär. Sonderande frågor kommer därför också att ställas 

enligt hur intervjuerna framskrider. Största delen av frågorna som ställs är öppna för att 

ge respondenten en möjlighet att besvara frågorna möjligast djupt och informationsrikt. 

Den egentliga guiden finns som bilaga 1.  

4.8 Analys av data 

Intervjuerna som samlas och det data som de medför analyseras kvalitativt utgående 

från de metoder som Spiggle (1994) föreslår för klassificering och beskrivning av data. 

Dessa metoder är: kategorisering, abstraktion, jämförelse, dimensonalisering, 

integrering och motargumentering. Metoderna används för att organisera data, hitta 

betydelse, dra slutsatser och för att generera teorier samt bekräfta teman som data 

framför. 
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Kategorisering innebär egentligen det samma som kodning av data. Med detta hänvisas 

det till att man identifierar delar av sitt data som tillhör eller representerar ett mer 

generellt tema.  

Abstraktion bygger på kategorisering i den mån att i denna process ingår att 

undersökaren grupperar data enligt större konceptuella helheter. Desto bättre de process 

som innefattar kategorisering och abstraktion genomförs, desto bättre understöds de 

andra datamanipulerings processerna som följer.  

Jämförelse som term är relativt självförklarande och innebär helt enkelt att de abstrakta 

kategorierna jämförs sinsemellan. Detta görs för att känneteckna likheter och olikheter 

mellan de teman som definierat, vilket för det första bekräftar den kategorisering samt 

abstraktion som redan gjorts och för det andra hjälper undersökaren att se djupare på 

sitt data.  

Dimensionalisering är processen av att undersöka teman och karaktärsdrag av de 

identifierade kategorierna och om och hur dessa sprider sig kontinuerligt över olika 

dimensioner.  

Integrering är den metoden för datamanipulering vars uppgift är att bilda teorier som är 

grundade i data. 

Det som undersökare enligt Spiggle (1994) uppmanas att göra då de analyserar sitt data 

är inte att endast systematisk gå igenom de olika processerna från kategorisering till 

motargumentering, utan hellre att hela tiden upprepa och bekräfta processerna. Detta 

kallas för iteration.  

Som det nämndes är den sista kallas den sista processen för datamanipulering och analys 

för motargumentering. Som namnet föreslår innebär detta att ens analysprocesser ställs 

inför empiriska motargument som då motsäger det som analyserats eller presenterats. 

Detta gör för att bekräfta att studien faktiskt tagit i beaktande andra akademiska 

dimensioner och för att bevisa att studien inte är subjektiv. Ofta fungerar dessa 

empiriska motargument eller akademiska gap som förslag för fortsatt forskning.  
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4.9 Presentation av fallföretag 

Som det redan nämnts har sex stycken representanter av finländska delningsekonomiska 

företag intervjuats. Respondenterna har valts enligt de urvalsmetoderna som 

presenterades i metodikkapitlet och representerar därför områdesexperter i det som 

anses vara marknaden för delningsekonomin i Finland. Dessa företag presenteras i tabell 

4 undan. På grund av vissa företags begäran och i rättvisans namn ges inga egentliga 

namn av företagen ut och inte heller några identifierande personuppgifter. Alla 

intervjuer utfördes mellan den 20 februari och den 2 mars 2020. Intervjuerna gjordes 

antingen i person (F2F) eller via Skype.  

Namn Roll Företag Intervju Längd 

Bofink 
(BF) 

VD, 
Grundrare 

P2P andrahandsmarknadsplats 
för designmöbler 

F2F 27:31 

Lövsångare 
(LS) 

VD, Grundare Marknadsplats / nätverk för 
frilansjuridik 

Skype 30:16 

Rödhake 
(RH) 

VD, CTO P2P Bildelningstjänst F2F 33:49 

Koltrast 
(KT) 

VD, Grundare P2P Båtdelningstjänst F2F 28:33 

Talgoxe 
(TO) 

CMO, 
Grundare 

Plattform för arbetsförmedling F2F 28:12 

Drillsnäppa 
(DS) 

VD, Grundare Plattform för P2P lån F2F 36:25 

Valet att begränsa samplet till sex stycken respondenter beror på att marknaden för 

delningsekonomin i Finland tillsvidare är rätt liten. Därutöver eftersom enligt 

skribentens för denna avhandling möjligast objektiva syn, representerar respondenterna 

bäst det som kan anses vara områdesexperter. Detta antagande baserar sig på 

diskussioner som utfördes informellt med respondenterna innan överenskommelser av 

möten gjordes. 

 

Tabell 4  En översikt av avhandlingens respondenter  
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5 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras avhandlingens resultat. Här ingår en genomgång av centrala 

teman som identifierades i det kvalitativa data som samlades in. Resultaten presenteras 

således inte från varje fallföretags individuella perspektiv, utan likheter och olikheter i 

centrala koncept mellan företagen lyfts fram. Resultatens implikationer diskuteras och 

teori genereras i kapitel 6.  

5.1 System för granskning  

Som definitionen för plattformar och delningsekonomin påpekar, är system för 

granskning ett centralt element av dessa businessmodeller. Hur interaktionerna och 

utbyten granskas är dock ett val som görs av företagen själv och enligt eventuella 

regleringar som specifika branscher möjligtvis kännetecknas av. Alla respondenter 

bekräftade att olika system för granskning behövs, hurudana system däremot varierade 

mellan respondenterna.  

Alla respondenter poängterade att någon personbekräftelse krävs. För BF innebär detta 

att deltagarna ger upp sina kontaktuppgifter och bekräftar sin e-post. Vidare krävs det 

från köparens sida vid köptillfället antingen ett fungerande kreditkort, ett bankgiro eller 

ett godkänt kreditbeslut. Dessa processer är långt sätt automatiserade. Med andra ord 

tillämpar BF inte någon form av stark autentisering annat än vid eventuellt behov vid 

köptillfället. Köparna och säljarna är inte heller i direkt kontakt med varandra och binder 

inte heller några kontrakt. All kommunikation sker via BF och både köparen och säljaren 

ingår i kontrakt med BF. Detta underlättar enligt BF styrandet av bytet, eftersom de 

endast måste se till att deras tjänst är tillförlitligt, istället för att behöva övervaka och 

göra ingrepp i transaktioner. På BFs tjänst recenserar varken köparen eller säljaren 

varandra, eftersom inga personprofiler läggs upp på plattformen.  

LS granskar att alla jurister som registrerar sig på plattformen har ett examensbetyg som 

tillåter dem att praktisera juridik i Finland. Dessutom kollas deras kompentenser inom 

specifika juridiska områden för att säkerställa att juristerna de facto kan erbjuda hjälp åt 

kunder i dessa områden. Processen för att granska juristernas bakgrunder är således 

manuell. Detta görs enligt Vd:n på LS för att: 

Vi vill kunna garantera en viss nivå av kunskap och expertis på 
plattformen. (LS) 
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Från kundernas sida krävs inte lika starka bekräftelser, kontrakten görs på LS genom 

individuella överenskommelser mellan kund och leverantör och betalningarna sköts 

med hjälp av en tredjeparts lösning. På LS plattform recenserar juristen och kunden 

varandra efter ett slutfört arbete, vilket enligt LS fungerar som en uppmaning för att 

allting skall skötas enligt planerna. Incentivet att utföra ett bra jobb eller att vara en bra 

kund ligger således i att det underlättar framtida handlingar för bägge part. Vidare 

samlar LS loggar på aktiviteterna och kan vid behov göra ingrepp eller kontroller.  

Fastän grundmodellen för verksamheten för RH och KT är väldigt likt varandra, är 

systemen för granskning olika, vilket antagligen förklaras i och med att själva resursen 

som delas är väldigt annorlunda. På KT kan både köpare och säljare registrera sig via 

Facebook, medan på RH krävs det redan i tidigt skede en stark autentisering.  

TO granskar sina användare själva den första gången: 

Första gången som användaren får en arbetsförfrågan, gör vi en 
telefonintervju där vi validerar att denne kan utföra arbetet. Efter 

detta fungerar allting relativt fritt. 

To använder också recensioner för att granska kvalitén av interaktionerna mellan de 

olika parterna.  

DS använder inga recensioner, vilket enligt respondenten beror på de avgörande 

faktorerna för en lyckad interaktion bestäms redan på förhand. Detta har att göra med 

att den som utlåter lånet bestämmer själv sin krishanteringsförmåga och därför skall 

relevant data om låntagaren presenteras förrän några beslut görs.  

 
På 4 av 6 plattformar finns det alltså något sorts av system för recensioner vilket 

visserligen är en följd av att på dessa plattformar är personprofilerna öppna, det vill 

antingen ena parten eller båda har ett ansikte. Följderna av dessa system kommer att 

beskrivas och diskuteras mer utförligt i nästa kapitel.  

5.2 Tillförlitlighet  

Alla respondenter uttryckte att tillförlitlighet är en av de mest centrala aspekterna av 

deras businessmodeller, vilket kanske känns självklart och som antagligen också 

stämmer för businessmodeller i så gott som alla industrier.  
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Företagen bygger upp sin tillförlitlighet dels med hjälp av de olika systemen av 

granskning som nämndes i avsnittet innan, med sitt eget agerande och genom att ”låna” 

kredibilitet av diverse nyckelpartners. Hurudana nyckelpartners respektive företag 

använder presenteras senare i detta kapitel.  

Till exempel nämnde KT att tillförlighet måste avspeglas i alla procedurer som syns åt de 

deltagande parterna. Därför använder de sig av öppen kommunikation mellan de olika 

sidorna, sina granskningssystem som redan presenterades och de olika medspelarna. De 

andra respondenter hade mycket liknande svar. 

RH poängterade att även om tillförlitligheten är i en central roll i alla deras aktiviteter, 

finns det skillnader i hur viktigt användarna upplever att tillförlitligheten är  

Har du en gammal lada som är färdigt sliten så kanske du inte bryr 
dig så mycket, men hyr du din nya Tesla så vill du kanske att den har 

några hyrningar med billigare bilar som har lyckats först. (RH) 

5.3 Intäktsmodeller 

Alla plattformleverantörerna som intervjuades hade en huvudsaklig intäktsmodell som 

kunde beskrivas som en mäklare, vilket innebär att de tar en viss procent som 

kommission av det ekonomiska utbytet för den tjänsten som plattformen erbjuder. Detta 

beskrevs med olika ord av olika leverantörer. TO kallade det för en tjänsteavgift medan 

RH kallade avgiften för provision.  

Vidare, även om intäktsmodellerna såg liknande ut, fanns det olikheter i vem som de 

facto får stå för kommissionen. Till exempel har TO subventionerat sin modell så att 

kostnaden för de som vill erbjuda sin arbetskraft de facto faller på de som i slutändan 

köper tjänsten – kommissionen räknas därmed på till det slutliga priset.  

Tjänsten är avgiftsfri för arbetarna … tröskeln för att få arbete via oss 
och att delta på plattformen är väldigt låg för arbetarna (TO) 

BF använder en modifierad version av kommissionen där kostnaden är fast upp till en 

viss nivå, varav efteråt kommissionen blir procentuell. Enligt BF anser de att det är den 

som lägger upp sin möbel för salu som står för kommissionen, efter som det är dem 

försäljnings och upphämtningstjänsten i första hand betjänar, vilket visas i och med den 

fasta kostnaden upp till en viss nivå.  
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På de andra plattformarna var kommissionen mer eller mindre inbakat i utbyte och 

därför kan man säga att båda parterna står för avgiften, eftersom pengarna realiseras 

först då utbytet sker.  

Flera av respondenterna utmärkte också att de har alternativa intäktsmodeller vid sidan 

om det som befattar mäklarmodellen. För LS, RH, KT och TO innebar dessa alternativa 

intäktsmodeller något sorts abonnemang av tjänsten. LS har till exempel en tjänst som 

riktar sig mer mot företag där de genom att abonnera till tjänsten får tillgång till ett större 

nätverk jurister på en gång, vilket då påminner mer om en normal, etablerad 

advokatbyrå. Samma princip gäller TOs abonnemang.   

RH och KT erbjuder med sitt abonnemang däremot ett sätt att istället för att människor 

delar resurser som P2P tjänster så delar de en eller få resurser sinsemellan. Det vill säga 

genom abonnemanget får man rättighet till att använda någon gemensam resurs om den 

är ledig.  

Utöver dessa intäktsmodeller som nu nämnts hade till exempel RH olika sätt att göra 

tilläggsförsäljning med att erbjuda tjänster till användarna som inte är inbyggda på 

plattformen, som till exempel biltvättar. 

5.4 Teknologi / IT-infrastruktur 

Teknologin på de diverse plattformarna är åtminstone på en allmän nivå rätt lik 

varandra. Idén med teknologin på 4 av de 6 plattformarna är att matcha köparen 

preferenser med säljare som bäst motsvarar dessa preferenser.  

Till detta använder till exempel LS ett frågeformulär som kartlägger hurudan juridiska 

behov kunden har. Detta fungerar som en arbetsförfrågan som skickas till jurister som 

har kompetenser i områden som bäst motsvarar det som efterfrågas. 

RH, KT och BF har påförhandbestämda filter som användarna kan tillämpa för att hitta 

något som motsvarar deras preferenser. Dessa fungerar i realtid. Dessutom kan man 

göra sökningar på dessa plattformar med öppna sökord. 

TO matchar parterna genom att ta emot förfrågningar från eventuella arbetsgivare och 

sedan distribuera ut dessa möjligheter till arbetstagarna. Teknologin baserar sig alltså 

på en effektiv kommunikationskanal där TO själv fungerar som en förmedlare. 
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DS har ett system för match-making som är en aning mer sofistikerat. Detta grundar sig 

i att långivarna måste kunna få aktuell information om risker och avkastning som diverse 

låntagare medför.  

Alla 6 respondenter har webbaserade applikationer, men endast 2 har dessutom 

mobilapplikationer som fungerar utbytbart med den webbaserade plattformen. Dessa 

två är TO och RH.    

5.5 Nyckelpartners 

För att kunna erbjuda sin tjänst behöver dessa plattformar vissa partnerskap. Naturen 

och funktionen av dessa varierade mellan de företag som var representerade i 

intervjuerna, men flera likheter kom också fram.  

LS nämnde att de använder en partner som sköter betalningstrafiken och en annan 

partner för stipulering av de elektroniska kontrakten. Enligt Vd:n på LS är dessa partners 

väletablerade, vilket som sagt innebär att både kunden och leverantören lätt kan lita på 

dessa partners och att risken för att något skall gå fel också minskar. Dock, kom det fram 

att eftersom de använder utomstående partners, höjs de rörliga kostnaderna och 

nettokommissionerna minskar. 

Det kan förmodligen kännas naturligt att flera av dessa plattformar använder någon sorts 

av partner för att sköta betalningstrafiken, elektroniska kontrakt och 

personverifieringar. De facto sköter ändå de flesta företagen I detta urval betaltrafiken 

själv. Personverifieringarna sköts i 4 företag av 6 av tjänster som gör starka 

autentiseringar.  

RH och KT nämnde att staten och statliga organisationer är väldigt viktiga partnerskap 

för att verksamheten skall kunna fungera och växa. RH nämnde att regleringar har trätt 

i kraft som motiverar människor att ta upp deras tjänst:  

Samhället vill styra mot det här också … om ett husbolag har 
samanvända bilar så behöver dom ha färre parkeringsplatser, då får 

de lättare byggnadsrätt (RH) 

Statligt samarbete underskrevs också av TO där till exempel integrering av invandrare 
och asylsökare till arbetskraften underlättas med hjälp av plattformen.  

 
DS lyfte fram att deras viktigaste partners berör dataanalys eftersom deras verksamhet 

litar starkt på att kalkylera risker och avkastningar. Vidare nämnde DS, liksom RH och 
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KT, att olika försäkringstjänster måste vara integrerade på plattformen för att sänka på 

tröskeln för de som erbjuder sina resurser får delning.  

5.6 Värdeerbjudande 

Som det syns i intervjuguiden, berörde en av frågorna specifikt hur företagen själv 

definierar och anser att deras tjänst är värdefull.  

KT lade tyngden av deras värdeerbjudande på plattformens tillförlitlighet och enkelhet. 

Vi gör transaktionen och interaktionen säker. Till exempel om någon 
ger sin båt till någon udda användare i hoppet av att göra pengar 
och sedan går något fel, så är det betydligt mera riskabelt om det 

görs utan någon plattform. (KT) 

Säkerhet och tillförlitlighet poängterades också av RH som dessutom underströk att 

tjänsten de erbjuder i stort alltid är billigare än vanliga hyrestjänster för bilar.  

 
Vidare nämnde också KT att äga båt kan vara dyrt och tjänsten de erbjuder är en 

möjlighet att sänka på kostnaderna och dessutom öka på användningsgraden av 

resurserna. Dessa aspekter lyftes också fram i intervjun med RH.  

DS betonade att värdet i deras plattform ligger i att de kan betjäna kunden snabbare och 

mer flexibelt än etablerade banker, tyngden läggs således inte på att sänka priser.  

Från konsumentsidan har vi lärt oss tack vare erfarenhet, att 
kunderna är beredda att betala mer och högre räntor för snabba, 

effektiva och flexibla tjänster. Lån som vi utlåter kräver inga besök till 
några kontor. (DS) 

Enligt LS ligger värdet av plattformen för kunderna i att sänkta overhead-kostnader och 

lättare tillgänglighet medför sänkta priser och mer flexibilitet. För juristerna, alltså 

leverantörerna, ligger de i att det är en alternativ marknadsföringskanal som hoppeligen 

fyller luckorna i kalendern och dessutom är plattformen en möjlighet att jobba mer fritt.  

BFs värdeerbjudande baserar sig på att underlätta säljarens arbete då de vill sälja sina 

produkter. I och med att de sänker tröskeln för säljarna att lägga sina möbler till salu, får 

deras värdeerbjudande också en större miljöaspekt. Detta eftersom möbeln som säljs nu 

gå till användning och inte upp på soptippen. Därför anser BF att deras värdeerbjudande 

mest stöder säljaren och inte köparen.  
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Vi är lyckosamma för vår tjänst till säljarna är en jättebra tjänst 
redan förrän produkten är såld. De får ett värde direkt genom att vi 
har varit efter möblerna - de får möblerna ut från hemmet. (BF) 

5.7 Självförverkligande och sociala aspekter 

Som det poängterades i den teoretiska referensramen, finns det en möjlighet för social 

interaktion och olika sorter av självförverkligande genom att använda 

delningsekonomiska plattformar. Detta grundar sig i antagandet att dessa plattformar 

åtminstone kommunicerar någon sorts ideologiskt laddad agenda. Hur viktigt detta var 

för företagen varierade mellan respondenterna och visade hur centrala dessa aspekter 

var som delar av respektive företags businessmodell.  

BF betonade starkt hur plattformen tillåter konsumenter och de som fungerar som 

leverantörer att handla mer hållbart. Plattformen skapar enligt Vd:n därför en 

omgivning som också fungerar som en möjliggörare för cirkulär ekonomi. Eftersom 

användarna inte växelverkar mellan varandra finns det inte några möjligheter för social 

interaktion mellan användarna. 

Enligt TO kommer aspekten för självförverkligande fram som följande: 

TO är ett sätt för människor att leva och som gör det möjligt för 
människor att uppfylla sina egna livsstilar. Vi erbjuder en möjlighet 
för människor att på riktigt konstruera sina kalendrar enligt deras 

egna önskemål (TO).  

LS argumenterade att från kundens sida sker det knappast någon sorts 

självförverkligande, men att för jurister finns det en stor chans att tjänsten erbjuder ett 

mer friare sätt att arbeta och leva. Därutöver lyfte LS också fram att eftersom på 

plattformen kunder och jurister jobbar väldigt nära och direkt med varandra påverkas 

användningen mycket av social interaktion.  

När det frågades av DS vare sig deras plattform tillåter eller möjliggör någon av de 

ovannämnda aspekterna nämndes det att det fanns endast några enstaka fall från 

leverantörs sidan som kunde anses vara någon sorts av självförverkligande eller 

reflektering av en investerares godhjärtade identitet.  

RH och KT berättade båda att både självförverkligande och de sociala aspekterna som 

plattformen möjliggör är mycket centrala element i hela verksamheten. RH sade att det 

är många användare som medverkar på plattformen med för att delta i socialt umgänge. 
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Dessutom nämnde både RH och KT att deras plattformar är verktyg som underlättar 

ekologiska livsstilar.  

5.8 Balansen mellan parter 

En aspekt som också var central i intervjuerna och som visserligen härleddes från den 

teoretiska referensramen var hur viktigt respondenterna ansåg att det råder en viss 

balans mellan parterna. Här betydde det förmodligen inte att det skall finnas lika mycket 

deltagare på båda sidorna för att det skall råda en balans, utan snarare att vilken part 

man måste lägga mer eller mindre vikt på för att hitta balansen. Vidare lyftes det också 

fram om företagen själv ansåg att den kritiska mängden för den nuvarande 

verksamheten hade uppfyllts. 

Enligt TO byggs plattformens balans upp av att först säkerställa att det finns tillräckligt 

mycket och tillräckligt intressanta arbeten. Alltså har de ansett att människorna inte är 

villiga att erbjuda sina tjänster och resurser till sådana arbeten som inte nödvändigtvis 

ännu finns. Enligt respondenten har de för tillfället möjlighet att uppfylla deras begäran 

snabbt och effektivt och att mängden utbudet, som då utgörs av arbetarna, organiskt 

korrigerar sig själv vid behov. Den viktiga poängen här är dock att balansen byggs upp 

enligt att TO hittar företag och kunder som kan erbjuda tillräckligt intressanta och 

tillräckligt mycket arbeten. 

BF å andra sidan anser att balansen byggs upp av att de har ett tillräckligt stort utbud. 

Vilket egentligen är relativt rimligt eftersom det är svårt att driva en online butik med 

specifika varor utan någon sorts lager. Däremot är det ändå enligt BF extremt viktigt att 

ha ett hyfsat drag från efterfrågan, eftersom det motiverar kunderna att lägga upp mera 

varor till salu, även, som sagt, om upphämtningen i sig själv redan är värdefullt. Kritiska 

mängden, i form av användare, är enligt BF inte lika viktigt i sig, som det är att ha en 

ekonomisk och sansad lagerhållning – en produkt som inte rör sig blir en börda och tar 

upp utrymme av andra eventuella produkter.   

DS igen anser att det kräver ett konstant samspel mellan bägge parter. Eftersom deras 

värdeerbjudande är byggt på att de skall kunna erbjuda snabbare, flexiblare och mer 

effektiva tjänster, måste det finnas tillräckligt med resurser att delas ut. På den andra 

sidan igen finns det enligt respondenten inte människor som är villiga att bjuda ut sina 

resurser om det inte finns människor som betalar en ränta för dem – all tid är pengar. 
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LS poängterade att för tillfället har de en väldigt stor pool jurister med hänseende till 

mängden uppdrag de får in. Enligt dem är det viktigt att utbudet inte tar slut i närtid – 

alla som behöver hjälp får det snabbt. Före lanseringen jobbade de mycket med att 

kontakta jurister och locka dem in på plattformen. 

Vi ville inte lansera förrän vi hade x antal jurister just för att det inte 
skulle finnas en brist på kompetens eller en brist på människor som 

kan erbjuda sina tjänster. (LS)  

Däremot anser LS att flera jurister antagligen också avstått att registrera sig på 

plattformen innan de ser att det finns vettigt med trafik.   

Enligt RH har de tillräckligt mycket kapacitet och utbud för att kunna svara på 

efterfrågan nu och dessutom under högsäsonger som enligt respondenten faller under 

sommarmånaderna. Detta omfattar inte endast att bilarna är registrerade i tjänsten utan 

att de också måste ha tillgänglighet, det vill säga tomma dagar i kalendern. 

Användningsgraden är i denna situation det som RH anses att måste ökas, med detta 

menas det att bilarna borde ha en större efterfrågan 

KT lyfte fram att balansen mellan parterna är en aspekt som kämpat länge med och hur 

de kontrollerar denna balans är något som de jobbar med hela tiden. De anser att för 

tillfället uppfyllt den kritiska mängden.  

Vi har tillräckligt med båtar och människor som vill hyra båtar styrs 
åtminstone vid något skede till vår plattform. Men det om vi borde 
satsa på att dra in mera båtar eller kunder är en evighetsfråga. (KT) 

Vidare nämnde också KT att användningsgraden av de erbjudna resurserna är något som 

de lägger mycket fokus på. Här handlar de enligt respondenten om att den som erbjuder 

sin båt upp för att hyras inte upplever tillräckligt med nytta om deras plattform inte kan 

kanalisera hyresgäster åt båtägaren.  
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel kommer resultaten som presenterades i föregående kapitel diskuteras och 

jämföras. Detta görs i enlighet med det som presenterades i metodkapitlet om analys av 

data. I detta kapitel ingår dessutom en analys om studiens tillförlitlighet samt 

avhandlingens implikationer.  

6.1 Resultat 

Som det nämndes i den teoretiska referensramen om businessmodeller allmänt samt om 

businessmodeller som anses vara en delar av delningsekonomin, finns det inga 

heltäckande definitioner eller sanningar för någondera. Detta bekräftades också i och 

med de intervjuerna som gjordes. En businessmodell är redan i sin allra enklaste form 

en komplex beskrivning av ett företags verksamhet.  

Det generella som kom fram I de olika områden som berörde intervjuerna var att de 

valen som plattformleverantörerna gör enligt sina businessmodeller leder till diverse 

alternativkostnader på andra parter. Dessa trade-offs kommer därför att vara i fokus i 

denna diskussion.  

Till en viss mån bekräftar resultaten det som presenterades i teorin. Företagen som 

undersöktes kan klassificeras enligt tabellen av Täuscher & Laudien (2017) och de olika 

intäktsmodellerna av Marsden (2015). Vidare bekräftades också Constantiou et al. 

(2017) klassificering av de olika delningsekonomiska aktörerna och de intervjuade 

företagen kan de facto placeras i matrisen som presenterades i figur 5 på sida 30. Undan 

har respondenterna placerats enligt Constantinou et al. (2017) klassificeringar och deras 

respektive intäktsmodeller är också givna i parenteserna. Sambanden mellan 

intäktsmodellerna och de olika klassificeringar som matrisen visar, tyder på att 

intäktsmodellerna inte i de fallen som analyserats i denna avhandling inte märkvärdigt 

påverkar rivaliteten mellan plattformdeltagarna eller kontrollen som 

plattformleverantören utövar. Det vill säga, är intäktsmodellerna inte ett verktyg att 

styra dessa. Därefter kan det påstås att det som Constantinou et al. (2017) beaktar som 

aktörer, inte beskriver en businessmodell för en delningsekonomisk plattform, utan 

hellre den effekt som valen som görs angående kontroll och rivalitet har.  
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Figur 7 Respondenterna och deras intäktsmodeller enligt Constantinou et 
al. (2017) klassificering 

Vidare tyder avhandlingens resultat på att de delningsekonomiska plattformarnas 

värdeerbjudande grundar sig på att sänka på transaktions- och sökkostnader – vilket 

bekräftar det som antogs i litteraturgranskningen. Detta gör plattformarna genom att 

konsolidera resurser, genom att ha en effektiv match-making och genom att inte ha stora 

over-head kostnader, som traditionella bolag ofta har. Därför stämmer det som nämndes 

i litteraturgranskningen om transaktionskostnader till en viss grad. Dock måste det 

nämnas att i enlighet med det som kom fram i intervjuarna att plattformen i sig själv inte 

alltid betyder att transaktionskostnaderna är låga och att användarna därför skulle 

uppleva ett högre värde. Detta beror på att transaktionskostnaderna ofta sänks först då 

plattformen används till en tillräckligt hög grad. Utan användare har plattformen alltså 

inget värde. Till exempel kan en för låg användnings grad betyda att söktiderna är längre 

om rivaliteten mellan plattformdeltagarna är hög.  

Som det i teorin antogs, anses delningsekonomin vara en underordning till 

plattformekonomin, och enligt den definitionen av plattformar som gavs, skiljer 

plattformar sig från traditionella ”pipeline” affärsmodeller i och med att de möjliggör en 

direkt växelverkan mellan deltagarna. Som det kom fram I analysen stämmer detta inte 

alltid. På 2 av 6 av de plattformar som intervjuades i denna avhandling, saknas det en 

direkt växelverkan mellan de deltagande parterna, vilket visserligen kan leda till en sänkt 
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möjlighet för självförverkligande. Däremot kan aspekten för självförverkligande 

förstärkas med hjälp av den produkten som förmedlas på plattformen och dessutom med 

hjälp av plattformens natur. 

Saknaden av växelverkan underlättar således inte heller samlandet av referenser. Det är 

klart att de plattformleverantörer som inte tillåter en direkt växelverkan mellan parterna 

kan be att användarna recenserar plattformen själv. Enligt det som kom fram i analysen 

kan man trots allt anta att nya användarna har lättare att uppta tjänsten om plattformen 

är transparent angående vem man handlar med. Alla industrier tillåter dock inte en 

transparens av vem som deltagarna är, som till exempel den finansiella sektorn som har 

vissa restriktioner angående detta.  

Desto mera frihet man ger åt användarna desto större risk löper man att mista kontrollen 

över tillförlitligheten av sin tjänst. Granskningen på dessa plattformar är således reaktivt 

och inte proaktivt. Detta betyder att om något går fel måste man senare lägga mer 

resurser på att lösa problemen. Dock har man visserligen möjlighet att uppnå högre 

nätverkseffekter och bredare möjligheter för socialt umgänge samt självförverkligande 

om interaktionerna händer mer personligt och fritt. Vidare kan dessa typs av system 

också tillåta mer skalbarhet. Det som också avhandlingens resultat tyder på är att tredje-

partens valideringssystem har både sina för och nackdelar. Om en plattform tillåter 

personliga profiler och direkt interaktion mellan användare, är ett recensionssystem 

antagligen det mest fungerande. Om dessa två aspekter inte uppfylls är det lättare för 

användare att gömma sig bakom recensioner.  

För vissa plattformar är det lagstiftningen som styr valet av granskingsystem. Även om 

delningsekonomiska plattformar antas effektivera marknader genom att kringgå 

regleringar, måste ett företag ändå följa marknadsspecifika lagar. Till exempel, som det 

redan nämndes, får DS som distribuerar lån får inte ge ut personlig information på 

plattformen. Dessutom kan det göras en generalisering av att människor i stort litar mer 

sannolikt institution hellre än en privat person. Största delen av företagsverksamhet 

baserar sig på tillit och detta stämmer visserligen också för delningsekonomiska 

plattformar. Som resultaten påvisade är detta alltså en förväntning som kunderna har 

och därför är det lättare för användare av plattformar att uppta en tjänst där företaget 

bär ansvaret av missbruk.  

Utöver granskningssystemen som till en viss mån bestämmer hur mycket 

självförverkligande och socialt umgänge som uppkommer på plattformen, bestämmer 
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också det som förmedlas nivån av interaktion mellan deltagarna. Det måste poängteras 

att vare sig dessa aspekter anses vara värdefulla och vidare vad som egentligen värderas 

av användarna kan egentligen endast analyseras på en individuell nivå. Vidare varierar 

också dessa mellan utbudet och efterfrågan, det vill säga den som erbjuder sin resurs till 

någon annans förfogande värderar självförverkligande på ett annat sätt än användaren. I 

intervjuerna visade detta sig genom att till exempel på DS plattform är det viktigt 

långivarna får en hyfsad avkastning på sina pengar och låntagarna får ett beslut snabbt 

och effektivt – inga sociala aspekter eller självförverkligande. För användarna av RH är 

det möjligt att plattformen fungerar som ett hjälpmedel för båda sidorna att få sina 

kostnader i styr, men plattformen erbjuder också en möjlighet att agera mer ekologiskt 

och dessutom träffa likartade människor i samband med utbytet.    

Det som studiens resultat tyder på är att plattformens uppbyggnad och produkten eller 

tjänstens natur starkt påverkar hur leverantörerna balanserar mängden av deltagarna på 

de olika sidorna av plattformen. Detta strider dessvärre mot det antagandet att hönan 

eller ägget-dilemmat är ett medfött problem för alla plattformar, också utöver de som är 

i delningsekonomin. Om vi ser på exemplet som gavs av Uber i början av avhandlingen 

och deras problem i ett tidigt skede med att ha tillräckligt mycket förare och tillräckligt 

mycket kunder för att upprätthålla båda parters intresse och jämför det med de företagen 

som intervjuades i denna avhandling, märker vi stora skillnader. Uber var tvungen att 

mer aktivt balansera mängden deltagare eftersom tjänsten i sig själv är tidskritisk. De 

plattformar som intervjuades skiljer sig i nivån av tidskritiskhet med Uber och dessutom 

varandra och därför kan de balansera de deltagande parterna på ett annorlunda sätt.  

Det som i teorin nämndes om transaktionskostnader stämmer visserligen nog och de 

företag som effektivt kan sänka på dessa kommer antagligen vara framgångsrika. 

Däremot antas det i teorin ofta att transaktionskostnader på diverse plattformar 

uppkommer i samma skede oberoende av produkten eller tjänsten och enligt analysen 

stämmer detta inte. Detta visades i analysen i och med att till exempel den största 

transaktionskostnaden för de som vill sälja möbler ligger i att hitta en köpare. Även om 

tjänsten i fråga i grund och botten underlättar säljarna att hitta köpare åt sina möbler, 

eliminerar de största delen av transaktionskostnaden genom att de tar hand om 

lagerhållningen. Därför kan de lägga mera tyngd på att bygga upp ett hyfsade inventarier 

och lita på att köparna kommer i och med att urvalet växer.  

Nivån av hur mycket inryck plattform leverantören måste göra i balanseringen beror 

också på hur aktiv eller passiv tjänsten är. Till exempel anser LS sig vara en alternativ 
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inkomstkanal för jurister, tyngden på ordet alternativ. Detta innebär att idén med 

plattformen är att hitta mera arbete, eller snarare fylla juristens kalender. För jurister är 

tjänsten därmed mer passiv. Därför finns det egentligen inga nackdelar för juristrar att 

befinna sig på plattformen – de tar de uppdrag de har möjlighet att ta. För kunderna 

däremot är det ingen vits att spendera tid att vänta på att en jurist möjligtvis tar emot 

deras uppdrag. Därför är det viktigare att bygga upp plattformen för utbudssidan så att 

transaktionskostnaden för att hitta en jurist verkligen sänks.  

6.2 Definiering av businessmodeller i delningsekonomin 

Som det nämndes i den teoretiska referensramen, består ett företags businessmodell 

enligt Slywotzky och Morrison (2002) av val som företagen gör över elva dimensioner. 

De valen som Slywotzky och Morrison presenterade passar sig bättre för att beskriva 

businessmodeller på en allmän nivå, men då dimensionen av businessmodellen blir mer 

specifik, som det gör i detta fall, måste de val som görs specificeras noggrannare.  

I enlighet med det som presenterades i den första delen av detta kapitel angående de 

olika attributen och deras medförda alternativkostnader, märks det att valen som måste 

göras angående delningsekonomiska businessmodeller faller in i två olika kategorier: 

lätta och svåra val.  

De lätta valen som görs är sådana som inte utesluter effekter av andra attribut. I denna 

kategori kan enligt det som kommit fram i studien placeras valet av intäktsmodeller och 

valet av värdeerbjudande. Som det nämndes i referensramen kan ett företag tillämpa 

flera olika intäktsmodeller i sin verksamhet och detta visade sig också i analysen, vilket 

tyder på att detta inte är ett uteslutande element. Orsaken till att värdeerbjudande anses 

vara ett lätt val, beror på att denna ofta har en liknande karaktär oberoende av företaget 

i fråga. Värdeerbjudande i dessa företag baserar sig på att genom en konsolidering och 

aktivering av passiva resurser samt ett aktivt främjade av ett nätverk, sänka på diverse 

transaktionskostnader för användare och ge avkastning åt de som ”äger” resurserna. 

Utöver dessa två val kan det ännu poängteras att valet av resursen som förmedlas också 

är ett lätt val, eftersom detta inte utesluter andra resurser från plattformen.  

De svåra valen som görs är alltså de som medför trade-offs eller alternativkostnader. Av 

de attribut som presenterats, ingår här alltså valen som berör system av granskning, 

tillförlitlighet, teknologi, nyckelpartners, självförverkligande och balansen mellan de 

deltagande parterna. Resonemanget för denna uppdelning ligger i alternativkostnaderna 

och i att valen i denna kategori också påverkar de andra valen i samma kategori. Till 
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exempel påverkar de valen som företaget gör angående systemen för granskning både 

tillförlitligheten och hur mycket självförverkligande samt växelverkan som kan pågå på 

plattformen. Valen som görs angående teknologi och nyckelpartners är också svåra 

eftersom till exempel IT-infrastrukturen och dess egenskaper ofta är begränsad. Valen 

av nyckelpartners är också begränsade eftersom plattformleverantörerna oftast kan ha 

endast en partner för en specifik funktion. Balanseringen av de deltagande parterna är 

också ett uteslutande val, eftersom resurser överlag är begränsade. Dock styrs de 

sistnämnda mycket av tjänstens natur, vilket poängterades i det förra kapitlet. I denna 

kategori av val ingår också hur mycket tyngd som läggs på den ideologiska aspekten som 

kännetecknar delningsekonomin.  

Utifrån det som presenterats kan därför businessmodellen för delningsekonomiska 

plattformar definieras enligt följande: 

Businessmodellen för delningsekonomiska plattformar innehåller sammanlagt 10 val 

som företag gör för att kunna skapa, leverera och upprätthålla värde. Dessa val är 

uppdelade i två kategorier: lätta och svåra. De lätta valen berör verksamhetens 

intäktsmodeller, värdeerbjudande och den resurs som förmedlas. De svåra valen berör 

system av granskning, tillförlitlighet, teknologi, nyckelpartners, självförverkligande 

och balansen mellan de deltagande parterna.  

6.3 Implikationer 

I och med att denna avhandling undersökt olika termer samt fenomen och visat 

kopplingar mellan dessa, ger avhandlingen en aktuell inblick till terminologin som berör 

businessmodeller, plattformar och delningsekonomin. Denna aktuella terminologi 

underlättar förståelse av helheter som berör avhandlingens studieområde och stöder en 

mer effektiv kommunicering av teman som tangerar terminologin.  

Denna avhandling har också erbjudit relativt enhetlig definition till vad en 

businessmodell för en delningsekonomisk plattform innebär. Denna definition bär med 

sig både praktiskt och akademiskt värde. Det praktiska värdet ligger i att de valen som 

entreprenörer och företagsledare måste göra då de ämnar grunda eller utveckla en 

delningsekonomisk plattform, kartlagts. Dessa val har enligt den tidigare forskningen, 

som beskrivits i avhandling, åtminstone till en viss utsträckning legat i skymundan. Det 

akademiska värdet avhandlingen bär är för det första definitionen i sig själv och för det 

andra uppmanar denna definition en fortsatt forskning. Förslag till dessa ges i 

slutsatserna.  
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Eftersom avhandlingen också beskrivit diverse alternativkostnader som en del av de 

valen som måste göras medför, ger avhandlingen ett strategiskt underlag som går att 

tillämpas i beslutsfattandet. Dessa beslut måste visserligen göras enligt företagens 

individuella behov och preferenser, men beskrivningen som avhandlingen presenterat, 

kan hjälpa att klargöra dessa behov och preferenser. Detta är i enlighet med det 

antagande som presenterades i avhandlingens avgränsningar om att alla 

businessmodeller, då man ser på dessa på en detaljerad nivå är annorlunda. På en 

generell nivå finns det likheter och därför kan denna avhandling hjälpa företag att 

komma underfund med hur de olika alternativkostnaderna påverkar deras verksamhet.  

Till exempel om en delningsekonomisk plattform anser att en ökad interaktion mellan 

användarna kunde medföra ökad verksamhet eller nya alternativa inkomstkällor, kan de 

ändra på de olika systemen för granskning. På samma sätt om en liknande plattform 

skulle anse att genom att höja tjänsten ideologiska natur kunde de tilltala en annan 

kundgrupp, kan de med hjälp av avhandlingens resultat se att detta val påverkar 

verksamheten genom en medförd alternativkostnad på andra områden i företagets 

processer.  

Dessutom lägger definitionen fingret på de viktigaste beståndsdelarna av den 

delningsekonomiska businessmodellen. Detta hjälper således företag att känneteckna de 

mest centrala element i businessmodellen, som i sin tur hjälper att kommunicera 

företagets eventuella värde till allmänheten.   

6.4 Avhandlingens pålitlighet och validitet 

För att en avhandling skall kunna anses vara pålitlig och valid, måste alla processer som 

ingår i avhandlingsarbetet kunna utsättas för kritisk kontroll (Wallendorf & Belk, 1989). 

Dessutom, skall det säkerställas att allt material som presenterats i avhandlingen, 

bearbetats noggrant. En studies pålitlighet innebär och mäts enligt Wallendorf & Belk 

(1989) hur väl studiens resultat skulle återkomma om någon annan forskare utförde 

samma eller liknande studie.  

Syftet med denna studie var att kartlägga hurudana businessmodeller som befinner sig i 

delningsekonomin, och även om samplet kan anses vara relativt litet, är det motiverat 

att säga att denna studie är pålitlig. Pålitligheten begränsar sig dock mycket till det 

geografiska området som också studien var begränsad till, eftersom marknaden som 

studerats tillsvidare är förhållandevis liten. Resultat från andra länder kunde tänkas sig 

ha en viss variation i förhållande till denna studie, på grund av att flera utomstående 
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faktorer kan påverka de val som företagare får eller kan göra. Dessutom kunde man 

tänka sig att eftersom Finland i form av befolkning är relativt litet, ser delningsekonomin 

möjligtvis annorlunda ut i större länder där det finns mera användare och mera resurser 

som går att aktivera.  

Litteraturgranskningen i denna studie har gjorts enligt vissa påförhandbestämda 

antaganden och avgränsningar. Trots dessa åtgärder, kan denna studie inte anses vara 

subjektiv, eftersom dessa medvetna val hjälpt åt att fokusera noggrannare på det syftet 

som studien haft. Därefter, har datainsamlingen och den kvalitativa analysen gjorts 

enligt allmänt accepterade akademiska tillvägagångssätt. Dessa presenterades i 

metodbeskrivningen och applicerades sedan i resultatpresentationen och -diskussionen. 

Respondenterna har inte haft några incentiv att inte svara och agera utanför sanningens 

gränser, alla respondenter gick frivilligt med på att delta i studien. Detta tyder på att det 

data som samlats och presenterats är både objektivt och neutralt.  

I enlighet med det som presenterats ovan kan det därför hävdas att denna studie är 

pålitligt såväl som valid.  
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7 SLUTSATSER 

Som resultaten av denna avhandling tyder på, är delningsekonomin som fenomen och 

dess karakteriserande attribut visserligen inte nya företeelser och på en närmare titt så 

märks det att delningsekonomiska plattformar i verkligheten idkar relativt traditionella 

företagsverksamheter. Det är förmodligen tack vare de raska tagen i utveckling som 

informationsteknologier tagit samt den växande efterfrågan på ideologiskt laddade och 

miljövänliga konsumtionsmönster som gett upphov till en stark tillväxt för 

delningsekonomin som en helhet.  

Även om den delningsekonomiska businessmodellens beståndsdelar inte i sig själv är 

nyutkomna, har det ändå funnits ett behov att undersöka hur dessa sammanhänger 

sinsemellan och dessutom definiera dessas värde samt betydelse. Detta har denna 

avhandling gjort och i en överrensstämmelse med avhandlingens syftebeskrivning och 

forskningsfrågor som ställdes i början avhandlingen, kan det därför påstås att 

avhandlingen uppfyllt sitt syfte. Studien har också medfört vissa akademiska, strategiska 

och praktiska implikationer, vilket betyder att avhandlingen bär ett visst värde. 

Som det nämndes i avsnittet om studiens implikationer, fungerar denna avhandling som 

en uppmaning till fortsatt forskning. I problembeskrivningen lyftes det fram att detta 

studieområde saknar enhetliga definitioner. Därför, har denna avhandling medvetet 

tagit ett bredare perspektiv på det område som undersökts. Således kunde det vara 

intressant att undersöka till exempel hurudana effekter och egentliga kostnader de 

alternativkostnader som presenterades i avhandlingen de facto har. Vidare kunde det 

också vara värt att göra en studie som fokuserar sig på prosumenternas syner istället för 

plattformleverantörerna. Här kunde man göra en frågeställning som baser sig på hur 

prosumenternas upplever de delningsekonomiska plattformarnas värdeskapande och -

leverans. En annan intressant undersökning kunde vara hur företag kunde aktivera sina 

passiva resurser och på detta sätt kunna vara med i delningsekonomin. Traditionellt har 

delningsekonomin ju koncentrerat sig på samspelet mellan konsumenter, men likväl 

kunde ju företag också delta till en allt högre grad.  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsinformation:  

Namn och position?   

Bakgrundsfakta om företaget (storlek grundat osv).  

Hur länge har du varit med? 

Forskningsfråga: Hurudana businessmodeller finns det för flersidiga 

marknadsplattformar i delningsekonomin? 

Varför valde ni att grunda en delningsekonomisk plattform? / Varför valde du att börja 

jobba med en delningsekonomisk plattform? 

Hur skulle du beskriva er businessmodell? 

Vad tror ni att kunder upplever som värdefullt I er businessmodell? 

Hur ser er(a) intäktsmodell(er) ut?  

Hurdana system för granskning använder ni? Varför? 

Hur centralt är tillförlitlighet för er verksamhet? 

Hur är det med utbud och efterfråga? Hur balanserar ni de olika sidorna? 

Vad är enligt dig ert företags värdeerbjudande? (Transaktionskostnader? Minskad 

friktion?)  

Anser du att er plattform tillåter någon sorts självförverkligande? Bär den ett socialt 

värde? 

Hurudan är teknologin bakom plattformen? 

Hurdana nyckelpartners har ni?  

 


