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Sammanfattning 
Problematisering: Delningsekonomiföretag kännetecknas av digitala plattformar vars värde 

ökar med antalet användare. Tidigare forskning har dock visat på att 

svårigheter existerar angående vem, samt vilka kanaler 

marknadskommunikationen ska ske genom för att nya användare ska 

attraheras. Konsumenter idag spenderar allt mer tid på internet och 

sociala medier har setts möjliggöra för smidigare interaktioner mellan 

användare och mellan användare och företag på digitala plattformar. Då 

forskning däremot saknas om innebörden av sociala medier som 

kommunikationskanaler inom delningsekonomin samt hur dessa 

används för att uppfylla företagens mål ses det därför som väsentligt att 

skapa förståelse för hur dessa agerar i sin kommunikation genom sociala 

medier, för att nå kunder. 
 

Syfte:  Studiens syfte är att skapa förståelse för hur delningsekonomiföretag på 

den svenska marknaden kommunicerar i sociala medier för att attrahera 

nya användare. 

 
Metod: Denna flerfallsstudie innehar en fenomenologisk utgångspunkt där det 

empiriska materialet baseras på semistrukturerade intervjuer med 

marknadsansvariga på fem fallföretag samt dokumentstudier av 

fallföretagens sociala medier.   

 

Slutsats: Studien påvisar att de kommunikationsstrategier som används av 

delningsekonomiföretag på den svenska marknaden är beroende av 

kommunikationens mål, vilken kanal som används, vem mottagaren är 

och i vilken fas i köpprocessen denne befinner sig. På vilket sätt företag 

kommunicerar har vidare konstaterats vara beroende av vilken kanal 

kommunikationen sker genom och vilken fas i köpprocessen som målet 

med kommunikationen är kopplad till.  

 

Kunskapsbidrag: Studien bidrar till en ökad kunskap om vilka aspekter svenska företag 

fokuserar på för att uppmuntra användare till att engagera sig i en 

delningsekonomiverksamhet genom kommunikation i sociala medier. 

Genom att tydliggöra hur delningsekonomiföretag utformar sin 

kommunikation och hur de anser att denna tas emot av kunder bidrar 

även studien till forskning som konstaterar användandet av sociala 

medier som kommunikationskanal, utifrån ett företagsperspektiv. 

 
 



 

Abstract 
Title:  How do you communicate to attract users? - A qualitative study on how 

sharing economy companies communicate with users through social 

media 
 

Problematisation:  Sharing economy companies are characterized by digital platforms, 

where value increases with the number of users. Previous research has, 

however, shown difficulties regarding who, and which channels should 

be used in marketing communication in order to attract these users. As 

consumers today are more digital, social media has shown to enable 

smoother interactions between companies and consumers as well as 

between consumers. As research is lacking on the relevancy of these 

channels for communication purposes, within the sharing economy, and 

how these are used to fulfil company goals, it is therefore considered 

essential to create an understanding of how existing sharing economy 

companies communicate to reach users. 
 

Aim: The aim of this study is to create a better understanding for how sharing 

economy companies, active on the Swedish market, communicate 

through social media to attract new users.  
 

Methodology:  This multiple case study relies on a phenomenological approach, where 

the empirical data is based on semi-structured interviews with the 

Marketing Director in each of five companies, as well as on literature 

reviews of each company’s social media profiles.  
 

Conclusion:  This study has shown that the communication strategies used by sharing 

economy companies on the Swedish market depend on the 

communication goals, which channel is used, who the recipient is as well 

as where in the consumer journey the recipient is located. How sharing 

economy companies communicate with users today has also been found 

to depend on which channel is used as well as which consumer phase the 

goal of the communication is linked to.  
 

Contribution: This study contributes to increased knowledge of which aspects Swedish  

 companies focus on to increase customers’ willingness to engage in a 

sharing economy business. Through clarifying how sharing economy 

companies design their social media communication and how it is 

perceived by users, the study also contributes to an increased 

understanding of how social media can be used as a communication 

channel, from a company perspective.  
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1. Inledning  

I detta inledande avsnitt presenteras bakgrunden till studien och grunden till varför 
studiens ämne ansågs relevant att undersökas. Detta mynnar ut i en problematisering som 

leder till studiens syfte och valda forskningsfrågor.  

 

1.1 Bakgrund 
I samband med den digitala tillväxten och uppkomsten av nya tekniska innovationer 
förklarar Svensk Handel (2018) att delningsekonomin uppstått; ett fenomen som även kan 

ses vara ett nytt handelssätt. Likt Svensk Handel förklarar Hamari, Sjöklint och Ukkonen 
(2016) även delningsekonomin som ett teknologiskt fenomen som uppstått i samband med 

internets utveckling då det även möjliggjort utvecklingen av digitala plattformar som främjar 
bland annat delande av innehåll eller varor. Att definiera delningsekonomin (engelskans 

sharing economy) har däremot visat sig vara svårare än att beskriva dess uppkomst då 

fenomenet i engelskan går under flertalet benämningar, såsom: collaborative consumption 
eller asset economy. Möhlmann (2015) beskriver att collaborative consumption faller under 

termen delningsekonomi och utgörs av deltagare som byter, lånar eller hyr ut produkter, 
utrymmen eller tjänster; vilket ses ske i ett organiserat nätverk eller system. På ett likartat 

vis skriver även Eckhardt och Bardhi (2015) om delningsekonomin som en marknadsplats 
där konsumenter kan utbyta och hyra produkter och tjänster med varandra eller med 

företag. Eckhardt och Bardhi (2015) använder däremot begreppet asset economy och 

beskriver även det som en del av delningsekonomin men poängterar att fenomenet många 
gånger inte innebär delande utan snarare utbyten. Oavsett val av begrepp kan många 

författare ses gå i linje med Cambridge Dictionarys (2019) definition av delningsekonomi:   
  

“Ett ekonomiskt system som bygger på personer som delar ägodelar och tjänster, antingen 
gratis eller mot betalning, vanligtvis organiserat via internet" (Cambridge Dictionary, 

2019, vår översättning).    

 
Owyang (2013) beskriver att delningsekonomin är en ny slags ekonomi som håller på att ta 

fäste då byten av varor sker mellan konsumenter istället för mellan företag och konsument. 
Detta har i sin tur påverkat hur relationen med marknaden bör skötas (ibid). Vidare 

beskriver Muñoz och Cohen (2017) i ett liknande sammanhang att delningsekonomin som 
fenomen har skapat ett alternativt tillvägagångssätt för att skapa värde, i konstrast till de 

traditionella affärsmodellerna som sker mellan företag och konsument, alternativt mellan 
företag. Genom att istället koppla ihop parter genom en plattform kan värde skapas på nya 

sätt då parterna kommer i direkt kontakt med varandra. Två kända exempel som lyckats med 

detta är bland annat jättarna AirBnB och Uber (ibid). 
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Inom delningsekonomin ökar värdet av plattformen i samband med att antalet användare 
ökar och nätverket växer, detta då delningsekonomin baseras på en tvåsidig marknad. På ena 

sidan finner man de som efterfrågar en specifik produkt, och på den andra sidan finner man 

de som lånar ut deras ägodelar (Eunsuk, Kim & Lee, 2018). Att attrahera nya användare till 
denna typ av plattform kan därför ses vara av stor betydelse, och tack vare den så kallade 

nätverkseffekten har många plattformar kunnat växa i en snabb takt (Svensk Handel, 2018). 
Under de senaste åren har således delningsekonomin expanderats avsevärt och mellan år 

2015 till 2022 beräknas delningsekonomin ha expanderat med 15 miljoner dollar, vilket 
skulle innebära en snabbare expandering än Google, Facebook och Yahoo tillsammans 

(Growth Business, 2015). År 2017 förutsades även delningsekonomin inom de kommande tio 
åren växa sig 20 gånger så stor, varav den europeiska marknaden beräknas utgöras av 570 

miljarder euro vid denna tid (Rent or Share, 2017). Flertalet författare är således överens om 

att delningsekonomin kommer att fortsätta växa och Owyang (2013) poängterar att den 
utveckling som skett hittills endast är en början.  

  
Under denna tid av förändring har marknadskommunikationen utvecklats för att passa den 

nya marknaden. Innan internets uppkomst, med det som ofta benämnas som ett samhälle 
som levde offline, skedde mycket av kommunikationen genom annonser i tidningar, 

tidskrifter samt genom radio- och televisionsreklam (Rusko & Pekkala, 2014). I samband 

med digitaliseringen kan däremot marknadskommunikationen ses ha blivit mer digital och 
för många företag är det idag en självklarhet att bland annat synas i sociala medier (Ready 

Digital, 2018).  En anledning till detta kan ses vara att sociala medier under de senaste 15 
åren omdefinierat den digitala sfären genom att främja smidig interaktion mellan konsument 

och producent (Lipsaman, Mudd, Rick & Bruich, 2012). Sociala nätverkssajter har även 
främjat ett digitalt delningsbeteende där konsumenter är mer benägna att dela information 

och åsikter med främmande människor (Thoumrungroje, 2014).  

 
Enligt Reynolds (2015) har tilliten för andra internetanvändare ökat och andras åsikter 

upplevs av många mer pålitliga eftersom de presenteras direkt av en person. Vidare har 
kunder även visats vara mer villiga att lyssna på rekommendationer från så kallade vänner 

inom nätverket, eller en väns vän. Detta eftersom de då litar på vännens omdöme, oavsett 
dess kvalifikationer (Reynolds, 2015).  I en studie om internetanvändande angav 51% att de 

nyttjar sociala medier för att finna nya företag och information kring produkter innan de 
genomför ett köp (Blue Corona, 2018). Anledningen till detta är enligt Safko (2010) att 

sociala medier är snabba och lättillgängliga, vilket påvisar vikten av att framhäva företag i 

digitala kanaler. En viktig aspekt i detta kan ses vara att kommunicera och interagera med 
kunder på ett sätt som kontinuerligt förbättrar företagets tillvägagångssätt. Genom att lyssna 

på befintliga användare kan företag smidigt och i ett tidigt skede då se över potentiella 
förbättringsområden för att kunna attrahera fler nya kunder (ibid.). Genom att följa kunders 

ändrade beteenden förklarar även Thoumrungroje (2014) att marknadsförare har möjlighet 
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att lära sig hur de ska använda sociala medier för att sprida ett budskap och öka 
företagets användarbas.   

  

En förändring som Kotler, Kartajaya och Setiawan (2016) däremot påvisar har uppstått 
under det digitala skiftet är faktumet att kunder blir mer försiktiga och ifrågasättande 

gentemot marknadskommunikation då de dagligen stöter på ett överflöd av information. 
Konsumenter vänder sig även många gånger till sitt sociala nätverk för råd istället för att ta 

kontakt med en kompetent källa, vilket påverkar kunders beslutsprocess. Kotler,  Kartajaya 
och Setiawan (2016) beskriver därför att större fokus bör läggas på att skapa lojala kunder 

som förespråkar företag, då kunder lyssnar till varandra. En av de marknadsföringsmodeller 
som utvecklats i denna riktning och som återkommer i marknadsföringslitteratur är AIDA-

modellen (ibid). Modellen syftar till att skapa förståelse för vilka stadier en konsument går 

igenom i en köpprocess; Attention, Interest, Desire och Action (The Balance, 2018). För att 
passa den förändrade marknaden har modellen dock uppdaterats, från att beskrivas som en 

tunnel som mynnar ut i ett köp, till att bland annat beskrivas som en loop. Detta då det 
påvisats att rekommendationer kan påbörja en ny kunds köpprocess. Genom att sluta 

processen från en tunnel till en loop och få kunder att rekommendera ett företag menas 
således att företag kan attrahera nya kunder (Kobayashi, 2012). 

 

Då företag inom delningsekonomin kännetecknas av nätverkseffekten är en förutsättning att 
företaget lyckas attrahera användare till sin plattform och affärstidningen Forbes (2018) 

hävdar vidare att nätverkseffekten är en avgörande faktor för om ett plattformsföretag 
överlever eller ej. Ett exempel på ett svenskt delningsekonomiföretag som tampades med 

detta är företaget Airdine, vars verksamhet bestod i att främlingar bjöd hem varandra på 
middagar och därmed fick möjlighet att utveckla nya bekantskaper och upplevelser. Två år 

efter lansering, år 2017, gick dock företaget i konkurs. Enligt de Lange (2017) pekade en av 

grundarna tidigt på att bland annat antalet användare av tjänsten och marknadsföringen var 
avgörande för att företaget skulle lyckas. Di Digital (2017) stärker detta och poängterar vidare 

att ett av skälen till konkursen var att användarbasen inte blev stor nog.  
 

1.2 Problemformulering 
Trots att vikten av att attrahera användare lyfts fram som en avgörande aspekt för att ett 

delningsekonomiföretag ska lyckas, saknas information om hur de bör arbeta med sin 
marknadskommunikation för att attrahera de användare de är i behov av. För att inte fler 

företag ska drabbas av problem likt Airdine, kan det därmed ses vara av stor vikt att utveckla 
befintlig kunskap inom delningsekonomin genom att skapa förståelse för hur befintliga 

företag inom sektorn kommunicerar för att attrahera användare. 

Att arbeta aktivt för att attrahera nya användare har konstaterats viktigt men vem som sänder 
ut kommunikationen och i vilka kanaler det sker har även visat sig spela en betydande roll 
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(Choudary & Eyal, 2012); detta eftersom konsumenter har många alternativ att vända sig till 
(Leigert, 2013). Då konsumenter spenderar mycket tid på nätet förklarar även Tuten (2008) 

att sociala medier ökat möjligheterna för att ett företags marknadskommunikation 

uppmärksammas. Som tidigare nämnt har däremot en förändring skett då konsumenter 
blivit mer ifrågasättande gentemot den marknadskommunikation företag sänder ut och nya 

metoder har krävts för att företag ska nå ut med sitt budskap (Kotler,  Kartajaya & Setiawan, 
2016).  I syfte att utvecklas i en riktning som tar hänsyn till kundens ändrade beteende och 

ökade krav på informationstillgänglighet behöver företag därför se över deras 
kommunikation i sociala medier, detta även för att inte riskera att förlora användare (Kotler,  

Kartajaya & Setiawan, 2016; Peterson & Merino, 2003).   
 

I takt med denna förändring har modeller kring kundens köpprocess utvecklats för att 

kommunikationen mot kunderna ska kunna förbättras. Antalet användare av sociala medier 
växer och flertalet kunder använder idag sociala medier för att söka information kring 

varumärken (Shamsudeen, Ibrahim & Ganeshbabu, 2018). Trots detta, och att det 
uppmärksammat att kunder kan komma att välja andra alternativ när 

marknadskommunikationen brister, finns det få studier som undersöker hur 
delningsekonomiföretag kommunicerar med deras kunder i sociala medier. Om inte detta 

undersöks kan kunderna komma att gå förlorade och plattformens efterfrågan riskerar då att 

inte bli besvarad (Evans & Schmalensee, 2010; Demary, 2015); vilket kan leda till konkurs, 
som i fallet med AirDine. Det räcker däremot inte att endast finnas till i rätt kanaler, företag 

behöver finnas tillgängliga i kundens alla stadier i köpprocessen (Kotler,  Kartajaya & 
Setiawan, 2016). För att bidra med kunskap kring ämnet kan det därför även ses vara av vikt 

att undersöka om befintliga delningsekonomiföretag finns tillgängliga i kundens olika stadier 
i köpprocessen genom användandet av sociala medier som kommunikationskanal. 

 

Mycket forskning som idag existerar kring marknadsföring inom delningsekonomin 
fokuserar på att undersöka specifika företag, varav en klar majoritet även befinner sig i USA. 

Detta innebär att man kan se en viss partiskhet i befintligt teoretiskt underlag samt de 
affärsmodeller och tillvägagångssätt som rekommenderas till övriga företag. Ett av de 

problem som kan ses med att analysera en amerikansk affärsplan i syfte att starta ett företag 
i Sverige är att skillnaden i storlek på marknaderna samt eventuella kulturella och sociala 

skillnader inte tas i beaktning (Demary, 2015). Duong (2016) beskriver bland annat att en 
typisk europeisk marknad är mycket mindre än den amerikanska och att i Europa kan företag 

utveckla marknadsdominans och en stabil affärsidé innan de vidgar sina vyer. Författaren 

(ibid.) beskriver exempelvis att amerikanska start-up-företag tenderar att kunna ta sig an 
bredare eller flera marknader direkt. Vilket kan bero på att amerikanska 

delningsekonomiföretag förfogar förhållandevis stort kapital från riskkapitalister (Duong 
2016), någonting som svenska företag inte ses ha samma tillgång till. Ett felaktigt 

anammande av en utländsk affärsmodell utan en marknadsanalys kan således ses leda till 
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oväntade konsekvenser. Eftersom studier saknas inom området kan det av denna anledning 
ses nödvändigt att undersöka hur delningsekonomiföretag agerar i 

marknadskommunikationen på den svenska marknaden. 

  
Tidigare studier som gjorts inom delningsekonomin fokuserar till stor del på 

konsumentperspektivet och undersöker frekvent varför konsumenter väljer att delta i 
fenomenet. Företagsperspektivet utlämnas däremot regelbundet och en brist på kunskap i 

denna aspekt kan därmed ses finnas kring ämnet. Genom att undersöka hur befintliga 
delningsekonomiföretag på den svenska marknaden använder sig av sociala medier för att 

attrahera nya användare kan därför en bättre förståelse för innebörden av sociala medier som 
kommunikationskanaler inom delningsekonomin skapas.  

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor  
Studiens syfte är att skapa förståelse för hur delningsekonomiföretag på den svenska 

marknaden kommunicerar i sociala medier för att attrahera nya användare. 
  

• På vilket sätt kommunicerar befintliga delningsekonomiföretag på den svenska 
marknaden med kunder i sociala medier? 

• I vilka stadier i konsumentens köpprocess finns befintliga delningsekonomiföretag 
på den svenska marknaden tillgängliga genom deras kommunikation i sociala 
medier? 
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2.	Teoretisk	referensram	

I följande avsnitt presenteras inledningsvis delningsekonomin som fenomen i syfte att 

utreda vad fenomenet utgörs av och den definition som ligger till grund för studien. För att 
kunna undersöka på vilket sätt delningsekonomiföretagen kommunicerar med kunder i 

sociala medier presenteras fortsättningsvis en marknadskommunikationsmodell, detta för 
att i studien göra det möjligt att bryta ner de kommunikationsmetoder företagen använder 

sig av till mindre beståndsdelar. Då sociala medier är de kommunikations-kanaler som 

studien är fokuserad till beskrivs även vad sociala medier utgörs och kännetecknas av. 
Slutligen beskrivs kundens köpprocess utifrån modellen De Fem A'na, som är en 

vidareutveckling av AIDA-modellen.  

 

2.1	Delningsekonomin	som	fenomen	
Delningsekonomin är ett handelssätt som utgörs av att medverkande parter delar eller 

utbyter produkter eller tjänster (Svensk Handel, 2018). Vilka parter detta sker mellan samt 
hur det gemensamma utnyttjandet av resurser går till kan däremot variera och författare är 

inte helt ense om en definition av fenomenet (Böcker & Meelen, 2017). För att skapa bättre 
förståelse för vad som utgör delningsekonomin krävs därför en närmare granskning av hur 

fenomenet behandlas. Några vanligt förekommande engelska benämningar på fenomenet 

utöver sharing economy är: collaborative economy, peer-to-peer, collaborative 
consumption och access economy. 

   
Owyang (2013) talar om collaborative economy och beskriver att detta endast behandlar 

byten mellan konsumenter, istället för mellan företag och konsument. Likartat 
beskriver Muñoz och Cohen (2017) att utbytet sker konsumenter emellan; dessa författare 

använder däremot istället benämningen peer-to-peer. Vidare använder Möhlmann (2015) 

begreppet collaborative consumption och syftar till byten som sker mellan konsumenter 
såväl som mellan konsumenter och företag. Enligt Böcker och Meelen (2017) är däremot 

termen delningsekonomi ett mer relevant begrepp att använda än de tidigare nämnda 
access economy och collaborative consumption. Detta då de senare ofta syftar till större 

verksamheter som tekniskt inte innebär delande eller utbyte av en annan parts resurser 
(ex. Spotify).  I olikhet från andra författare gör däremot inte Eckhardt och Bardhi (2015) 

skillnad på vem bytet sker mellan, författarna menar att termen access economy innebär att 
ge tillfällig tillgång till någon annans resurser – genom att hyra.   

  

Förutom skillnader i vilka parter bytet eller delandet sker mellan kan det, som nämnt,  
konstateras att de flesta författares definitioner går i linje med Cambridge Dictionarys (2019) 

definition av delningsekonomi (se sida 1).    Samtliga tidigare nämnda begrepp benämns 
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därför i denna studie genom samlingsbegreppet delningsekonomi och inkluderar såväl 

aktiviteter mellan konsumenter, mellan företag och konsument samt företag emellan. 

 

2.1.1	Delningsekonomin	som	en	tvåsidig	digital	plattform	

Delandet bland människor har länge existerat, uppkomsten av internetplattformar har dock 
förenklat detta och främjat ett hållbarhetstänk som har lett till gemensamt användande av 

underutnyttjade resurser (Frenken & Schor, 2017). Som tidigare beskrivet bedrivs även 
delningsekonomiverksamheter inom ett organiserat nätverk (Dellaert, 2018). Vad som 

vidare kännetecknar delningsekonomin, enligt den definition som studien förhåller sig till, 
är att utbytet sker över en tvåsidig digital plattform. Denna tvåsidiga plattform kan delas upp 

i (1) användare som efterfrågar en specifik resurs samt (2) användare som tillhandahåller 

resurser (Eunsuk et al., 2018). Delningsekonomin kan således ses utgöras av tre aktörer:    	
 	

• Konsumenter som efterfrågar produkter eller tjänster av resurshavare  	
• Resurshavare som tillhandahåller ett utbud av produkter eller tjänster  	

• En digital plattform som kopplar samman parterna och möjliggör 
delningsaktiviteter (Konkurrensverket, 2017)  	

 	

Då interaktionen sker mellan två parter som utför någon form av utbyte av resurser är 
plattformen beroende av att ha användare på båda sidor för att lyckas skapa värde. Värdet 

ökar vidare i förhållande till dess användarantal då fler produkter eller tjänster blir 
tillgängliga (Eunsuk et al., 2018). Genom att uppnå en kritisk massa kan företag förse 

användare med såväl ett utbud som en efterfrågan och säkrar på så vis att en balans uppstår 
inom den två-sidiga plattformen (Botsman & Rogers, 2010).   	

 	

Codagnone och Martens (2016) beskriver tvåsidiga marknader som plattformar där grupper 
av användare möts i transaktions- eller interaktionssammanhang och är beroende av att 

många användare existerar på båda sidor. Plattformen i sig existerar för att möta efterfrågan 
och att minska transaktionskostnader som annars skulle uppstå, om bytet skulle genomföras 

utanför plattformen. Traditionellt sett har i detta sammanhang, konsument kontra 
producent-debatten grundats i att det är ett utbytesförhållande där en part byter en resurs 

för värdet av en annan (Humphreys & Grayson, 2008). Att konsumenten får en ny roll inom 

verksamheter som producent eller resurshavare gör att  den standard som många företag 
förhållit sig till omdefinieras. I detta sammanhang kopplas delningsekonomiverksamheter 

igen starkt till nätverkseffekter då värdet på plattformen ökar proportionellt med antalet 
användare. Båda sidor gynnas därmed av ökningen då antalet transaktioner och 

valmöjligheter ökar (Codagnone & Martens, 2016). 
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För att definiera en delningsekonomiverksamhet enligt Codagnone och Martens (2016) bör 

således även följande aspekter uppfyllas:   
	

• Det råder en nätverkseffekt	

• Användarna har kontroll över delandet (plattformen gör enbart rekommendationer 
och sätter regler för verksamheten) 	

• Leverantörer och konsumenter är kopplade till plattformen (plattformen äger inte 
tjänsten eller varan som delas) 	

 	

En medvetenhet bör dock has angående detta då alla företag som benämner sig som 
delningsekonomiföretag inte är tvåsidiga plattformar. Främst för att det som delas i vissa fall 

ägs av plattformen, det blir således inte ett delande av en resurs utan en uthyrning eller 
återförsäljning (Codagnone & Martens, 2016). 
	

2.1.2	Förtroendet	mellan	inblandade	parter	

Förtroende är enligt Ert, Fleischer och Magen (2016) en subjektiv känsla som grundas i en 

tanke om att en annan part ska agera på ett visst sätt utan att utnyttja situationen, efter att 
denne antyder till det genom handling eller ord. Förtroende har enligt Hawlitschek, Teubner 

och Weinhardt (2016) en kritisk roll inom delningsekonomin eftersom det kan ses vara en 
grundsten för att någon ska vara villig att dela sina resurser med en annan part. Inom 

delningsekonomin kan förtroendet vidare ses uppstå mellan användare såväl som mellan 
användare och företaget som tillhandahåller plattformen. Därav förklaras aspekten av 

förtroende spela en stor roll för huruvida konsumenter väljer att delta i en 

delningsverksamhet eller inte (Möhlmann, 2015).  
  

Förtroendet mellan användare kan ses utgöras av hur pålitliga andra användare anses vara 
(Möhlmann, 2015). Även förtroendet mellan användarna och delningsplattformen kan ses 

vara centralt då användare förväntar sig få frågor besvarade samt hjälp med problemlösning 
(Hajli & Khani, 2013). Dessutom kan en förväntan finnas från företaget om att deltagare ska 

förhålla sig till gällande regler, dela vidare information och recensera tjänsten eller företaget 

till andra potentiella användare (ibid.) Enligt Botsman och Rogers (2010) värderas 
förtroende så högt att det benämns som valutan inom delningsekonomi och vidare anses 

förtroende var en nödvändig aspekt för att användare ska engagera sig i 
delningsverksamheter (Hawlitschek, Teubner & Weinhardt, 2016; Voeth & Stief, 2016).   

  
Enligt Ha (2004) existerar en stark korrelation mellan förtroendet för en verksamhet och hur 

familjärt företaget är för kunden. Denna typ av förtroende kan mer specifikt definieras som 

varumärkesförtroende och baseras i att användare av en tjänst idag kan befinna sig i ett 
maktunderläge gentemot ett företag (ibid). På liknande vis förklarar Ert, Fleischer och Magen 
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(2016) att förtroende är ett centralt begrepp inom delningsekonomin då konsumenten i de 

flesta sammanhang inte är familjär med eller känner den individ eller initialt den verksamhet 

som de gör affärer med. 
 

Enligt Ha (2004) ligger det svårigheter för internetföretag i att skapa varumärkesförtroende 
genom gemenskap eller familjaritet eftersom verksamheten blir mer abstrakt när den 

befinner sig online. Hajli och Khani (2013) beskriver att informations- och 
kunskapsspridning minskar den tidigare nämnda maktobalans som råder och ännu mer om 

denna information inte kommer direkt från företaget. Även vikten av recensioner  lyfts fram 

och recensioner förklaras ha som mest värde när den kommer direkt från en annan 
användare. Men, eftersom denna handling kan anses vara svår för företag att influera till, 

finns det även en relevans i att dela information från användare i företagets egna kanaler, för 
att öka förtroendet för och genuiniteten av verksamheten (ibid). 

 

2.1.3	Upplevda	fördelar	av	delningsekonomin	

Som för traditionella företag är det för delningsekonomiföretag viktigt att förstå vad 
konsumenten efterfrågar och tre aspekter som nämns påverka konsumenters vilja att delta i 

en delningsekonomiverksamhet har visat sig vara den ekonomiska, miljömässiga samt 

sociala aspekten (Eunsuk, Kim & Lee 2018; Möhlmann 2015).  
 

Den ekonomiska aspekten förklaras utgöras av att användaren sparar eller tjänar pengar 
genom att använda plattformen. Exempelvis förklaras delningsalternativ ofta vara billigare 

än övriga alternativ (Möhlmann, 2015). Alternativen kan även vara ekonomiskt relaterade då 
kunden själv slipper införskaffa en specifik vara eller tjänst (Luchs et al., 2011). Lambertson 

och Rose (2012) definierade även i sin studie att denna aspekt var en av huvudanledningarna 

till konsumenters deltagande i delningsekonomiverksamheter. I en studie utförd av Hamari, 
Sjöklint och Ukkonen (2016) framkom det vidare att den ekonomiska aspekten är mest 

drivande gällande intentionen att delta i en delningsekonomiverksamhet.  
 

Den miljömässiga aspekten visade sig starkt påverka individers positiva attityd till 
kollaborativt delande (Hamari, Sjöklint & Ukkonen, 2016). De miljömässiga fördelarna som 

ses med delningsekonomin förknippas med att alternativen har en positiv inverkan på 

samhällets miljö, exempelvis kan delningsekonomin ses tillhandahålla och främja grön, 
hållbar och etisk konsumtion (ibid). Denna aspekt beskrivs av Möhlmann (2015) ha blivit ett 

resultat av ökad skepsis mot överkonsumtion och kapitalism.  
 

Den sociala aspekten vidrör istället de fördelar som konsumenter i tidigare forskning kunnat 
uppmärksammats uppleva genom att vara en del av ett community, som bygger på 

gemenskap med andra parter (Sum, Kim & Lee, 2018). Deltagare har visats uppleva ökat 
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värde genom att vara en del av en gemenskap där såväl produkter som kunskap kan utbytas. 

Denna aspekts påverkan förklaras bland annat vara ett resultat av det digitaliserade 

samhället där konsumenter i större utsträckning vill komma i kontakt med personer lika dem 
själva (Möhlmann, 2015).  

 

2.2	Marknadskommunikation	
Kommunikation beskrivs av Swiatkiewicz (2018) som en social informationsprocess, i form 

av ett set signaler som sker från ett företag gentemot en konsument, mellanhand eller annan 

målgrupp. Kommunikation beskrivs även som en grundläggande funktion inom 
organisationer som är utformade av kunskap, åsikter och attityder som utrycker vissa 

värderingar eller intressen (ibid). Mohr och Nevin (1990) tillägger att kommunikation kan 
ses som en överföringsprocess via en specifik kanal och kan spela en avgörande roll för att 

hålla ihop distributionskanaler; vilka enligt Moriuchi (2017) idag primärt utgörs av Internet. 
Genom att använda internet som distributionskanal kan kommunikation nå ett stort antal 

användare och i takt med att internet växer har även antalet kommunikationskanaler ökat. 

Detta har lett till skapandet av nya möjligheter för effektivare kommunikation mellan såväl 
konsumenter som mellan konsument och företag (ibid.). 

 
Effektiv marknadskommunikation förknippas frekvent med ett företags framgång och på 

motsatt vis förklaras dålig kommunikation vara en anledning till att andra misslyckas. Att 
förstå vad som utgör god kommunikation kan därför enligt Mohr och Nevin (1990) ses som 

väsentligt för att lyckas med kommunikationen. För att uppnå detta har författarna (ibid.) 
utvecklat en kommunikationsmodell (se modell 1) som beskriver hur rådande 

kanalförhållanden bör analyseras i förhållande till flertalet kommunikationsstrategier, i syfte 

att skapa bättre förståelse för kanalresultatet samt för ökad kanaleffektivitet. Författarna 
(ibid.) beskriver att då förutsättningarna mellan kommunikationsstrategierna och 

kanalförhållandena matchar, blir utkomsten av kommunikationen förbättrad. 
 

 
 Modell 1, Relationen mellan kommunikationsstrategier och kanalförhållanden,  

 av Mohr och Nevin 1990, s. 38 

Kommunikationsstrategi	

Frekvens			Riktning		Innehåll		Metod	

Kanalförhållanden	
Klimat				Struktur				Maktdistribution	

Kanalresultat	
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2.2.1	Kommunikationsstrategier	

För att förstå modellen närmare behöver parametrarna brytas ned ytterligare. Mohr och 

Nevin (1990) har därför ringat in fyra aspekter som kan påverka kommunikationens effekt: 
(1) hur kommunikationen förmedlas (metod), (2) frekvensen av kommunikationen, (3) 

kommunikationens innehåll samt (4) kommunikationens riktning. Kombinationen av dessa 
delar förklaras vara det som utgör kommunikationsstrategin. 

	

2.2.1.1	Kommunikationsmetod	

Det första aspekten utgörs av metoden som används för att sända kommunikationen, vilket 

kan ske i olika kanaler genom interaktion ansikte-mot-ansikte, genom skrift, över telefon 
eller på annat lämpligt vis. Tillvägagångssättet kan vidare delas in i kommersiella och icke-

kommersiella metoder där kommunikationen klassas som kommersiell då den kontrolleras 

av en part med ett egenintresse (ex. företaget eller samarbetspartner), och icke-kommersiell 
om den kommer från en tredjehandspart utan ett vinnande intresse (exempelvis en kund) 

(Mohr & Nevin, 1990). Vidare kan kommunikationsmetoden delas upp 
i formell samt informell metod, där kommunikation med en låg personlig grad klassas som 

en formell metod - vilket till exempel kan utgöras av kommunikation som riktas mot en större 
grupp - såsom masskommunikation (Klanac, 2005). En informell metod utgörs istället av 

kommunikation som är mer personlig, som exempelvis sker person-till-person eller som inte 

betraktas vara välplanerad (Johlke, Duhan, Howell & Wilkes, 2000). Detta kan bland annat 
ske genom Word-of-Mouth (WoM) eller genom spontana reaktioner (Mohr & Nevin, 1990). 

Kommunikation över nätet kan anta alla dessa fyra olika former, varibland exempelvis 
kommunikation genom ett företags webbsida är en formell, kommersiell metod (Klanac, 

2005) och rekommendationer antar en informell, icke-kommersiell form.   

	

2.2.1.2	Kommunikationens	frekvens	

Kommunikationens frekvens syftar till hur mycket kontakt som sker mellan inblandade 

parter (Mohr & Nevin, 1990). Frekvensen kan påverka hur kommunikationen tas emot av 
mottagaren och Johlke et al., (2000) lyfter att en ökad frekvens kan ge ett såväl positivt som 

negativt utfall, beroende på förutsättningar. Exempelvis kan ökad frekvens av 
kommunikation ha en positiv inverkan på utfallet eftersom mycket information görs 

tillgänglig, men en överdriven frekvens kan lika väl leda till att mottagaren tröttas ut av all 
information - vilket då ger en negativ effekt.  

 
Frekvensens nivå behöver därmed anpassas efter målgruppens behov och en undersökning 

av hur mycket kommunikation mottagaren efterfrågar är då fördelaktig (Mohr & Nevin, 

1990). Internet har möjliggjort för ökad frekvens genom införandet av ett stort antal nya 
kanaler och har även ökat mängden information som kan utbytas. Studier har visat att 
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kommunikation över internet kan förbättra resultatet av kommunikationen som sker mellan 

företag och konsument, detta eftersom den övergripliga relationen mellan parterna kan 

förbättras (Klanac, 2005). 
 

2.2.1.3	Kommunikationens	innehåll	

Den tredje aspekten utgörs av kommunikationens innehåll och skildrar det meddelande eller 
innehåll som sänds till mottagaren (Mohr & Nevin, 1990). Vidare utvecklar Johlke et al. 

(2000) detta och förklarar att kommunikationens innehåll utgörs av den strategi som 
används för att influera mottagaren till handling. Ofta sker en kategorisering av detta område 

till den informationen som utbyts samt typen av influensstrategi förankrad till 

informationsutbytet. 
 

Mohr och Nevin (1990) skiljer på direkt och indirekt kommunikation. Enligt författarna 
(ibid.) avser direkt kommunikation att påverka beteendet på meddelandets mottagare 

genom en antydan eller begäran till handling. Indirekt kommunikation syftar däremot att 
ändra mottagarens övertygelser och attityder gentemot ett specifikt agerande. Exempel på 

direkta kommunikationsstrategier är rekommendationer och förfrågningar samtidigt som 

indirekt kommunikation dyker upp i samband med informationsutbyten, där avsändaren till 
exempel diskuterar en övertygelse eller ett tillvägagångssätt i syfte att ändra mottagarens 

uppfattning (ibid).  
 

Till följd av dagens digitala utveckling, specifikt uppkomsten av sociala medier, kan 
marknadsförare inte längre kontrollera de diskussioner som förekommer bland 

konsumenter. Enligt Killian och McManus (2015) är det dock möjligt att indirekt påverka 

dessa diskussioner genom att presentera konsekventa och integrerade meddelanden i 
företagets samtliga marknadsförings- och kommunikationskanaler. Även Peters, Chen, 

Kaplan, Ognibeni och Pauwels (2013) understryker vikten av homogenitet i ett företags 
sociala medier då medierna ofta är sammankopplade. En integration av 

kommunikationskanaler leder ofta, enligt författarna (ibid.), till en organiserad struktur, mer 
positiva interaktioner med kunder och en högre användardelaktighet. Engagemanget 

genereras därmed enligt författarna (ibid.) av en uppfattad autenticitet för verksamheten, 
som skapas genom en likvärdig ton och likvärdigt innehåll i samtliga 

kommunikationskanaler (Killian & McManus, 2015). 

 

2.2.1.4	Kommunikationens	riktning	

Mohr och Nevin (1990) beskriver att kommunikationens riktning syftar till den horisontella 

eller vertikala förflyttning av kommunikation som sker inom ett nätverk. Dessa typer av 
kommunikationsrörelser är i förekommande fall studerade i förhållande till 

medarbetarinteraktion samt maktfördelning (ibid.) och beroendenivån (Fill & Fill, 2005) 
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mellan parter. Kottila och Rönni (2008) beskriver vidare att en obalanserad maktstruktur 

kan bidra till att försvåra kommunikationssamarbetet samt kommunikationsflödet mellan 

parter då det inte är en hållbar grund för relationer. Beroende på rådande omständigheter 
kan dock makthavaren i förhållandet förändras och informationen kan då flöda genom 

envägskommunikation (uppåt eller nedåt) alternativt tvåvägskommunikation (både uppåt 
och nedåt) (Mohr & Nevin, 1990). I syfte att kunna utforma en kommunikationsstrategi 

måste därmed företag klargöra vem som är i maktposition och åt vilket håll 
kommunikationen flödar (Fill & Fill, 2005; Mohr & Nevin, 1990). 

 

Tvåvägskommunikation är det alternativ som enligt studier visat sig vara mest effektivt och 
produktivt för företag (Mohr & Nevin, 1990) och kan kopplas till graden av återkoppling då 

det tillåter parten med mindre makt att återkoppla till avsändaren (Johlke et al., 2000). Ökad 
kommunikationseffektivitet mellan parter är gynnsamt för ett företag då det leder till 

produktivitet och ökad användardelaktighet i nätverket (genom fler diskussioner och 
interaktioner mellan parter) (ibid.). Enligt Mohr och Nevin (1990) går kommunikationen 

traditionellt sett nedåt inom nätverken; detta kan kopplas till att information tidigare gått 
från företag till konsument. Idag pågår det däremot ett skifte mot tvåvägskommunikation 

mellan kunder och företag då kunder får alltmer kontroll över den information som sänds ut 

i marknadsföringssyfte (Bacile Ye & Swilley, 2014; Vernuccio & Ceccotti, 2015; Overton-de 
Klerk & Verwey, 2013). 

 

2.2.2	Kanalförhållanden	

Nämnda områden bör vidare analyseras i förhållande till kommunikationens 
kanalförhållanden, vilka kan ses bestå av: (1) maktdistribution, (2) kanalklimat och (3) 

kanalstruktur (Mohr  & Nevin, 1990), som förklaras nedan.  

 

2.2.2.1	Maktdistribution	i	en	kanal	

Inom ett nätverk kan kommunikation ses som symmetrisk då maktdistributionen är 

balanserad mellan parter, alternativt asymmetrisk då maktobalans förekommer (Mohr & 
Nevin, 1990). Under symmetriska förhållanden ökar kommunikationsfrekvensen mellan 

parter då diskussioner är personliga och lättflytande åt båda håll. Asymmetriska 
förhållanden i en kanal tenderar däremot att leda till minskad frekvens samt direkt och 

formell envägskommunikation i relationen (ibid). Hu och Sheu (2005) vidareutvecklar detta 

genom att konstatera att kanalmakt ses som den ena partens förmåga att kontrollera den 
andras strategier och kommunikation. Maktförhållanden har tidigare varit obalanserade 

mellan företag och konsumenter då företag besuttit makten över 
marknadskommunikationen enligt Bacile Ye och Swilley (2014). Overton-de Klerk och 

Verwey (2013) tillägger dock att denna maktobalans påverkats av avsaknaden av smidig och 
öppen kommunikation mellan företag och konsument. Detta har kraftigt förändrats på grund 
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av informationstillgängligheten via internet, framförallt sociala medier, och författarna 

(ibid.) menar på att i samband med avlägsnandet av mellanhänder sprids makten och 

kontrollen till mottagaren då de har tolkningsmakt.    
 

Kommunikationen blir även restriktiv och koncentrerad vid oproportionerligt maktinnehav. 
Exempel på detta är då parten med mindre makt undanhåller information alternativt att den 

med mer makt inte lyssnar på given återkoppling (Mohr & Nevin, 1990). Då samproduktion 
med konsumenter blir allt vanligare stärks dock konsumentens position och kontrollen 

tillförs framförallt delaktiga och engagerade användare (Bacile Ye & Swilley, 2014). Desto 

jämnare makten är inom ett nätverk, desto mer frekvent blir förekomsten av kommunikation 
mellan parter då det innehas en jämlik delaktighet i diskussionen och parterna tillåts ge aktiv 

återkoppling på den information som presenteras av motparten (Mohr & Nevin, 1990). 
 

2.2.2.2	Kanalklimat			

Begreppet kanalklimat förklaras av Mohr och Nevin (1990) vara en representation av 
medverkandes perceptioner av miljön inom en organisation eller ett nätverk. Mer exakt 

beskrivs det som medverkandes "känslor av förtroende och ömsesidigt stöd inom ett 

nätverk” (Mohr & Nevin, 1990, s. 42). Enligt Hu och Sheu (2005) är det även viktigt att skilja 
på kanalklimat och organisatoriskt klimat då kanalklimatet skildrar samarbetet och 

atmosfären mellan medverkande snarare än hur verksamheten drivs. Klimatet kan därmed 
anses vara en kontext för kommunikation medverkande emellan och påverkar aspekter 

såsom nöjdhet, lojalitet och samarbete; som är starkt anknutna till prestation. 
(Mohr & Nevin, 1990)   

 

Då medverkande inom ett nätverk upplever stöd och förtroende inom en verksamhet kan en 
gemenskap skapas, enligt Mohr och Nevin (1990), detta kan i sin tur påverka nätverkets 

effektivitet och prestation (Hu & Sheu, 2005). Då en individ känner gemenskap med en 
verksamhets identitet ökar frekvensen av kommunikationen och återkopplingen samtidigt 

som formaliteten minskar (Mohr & Nevin, 1990). Kanalklimatet kan även ligga som grund 
för fortsatt samarbete och interaktion mellan nätverksdeltagare (Hu & Sheu, 2005) då 

medarbetare söker minimal interaktion vid avsaknaden av gemensamskap -
kommunikationen blir då svårhanterad. 

 

2.2.2.3	Kanalstruktur	

Detta kanalförhållande kan ses i termer av hur utbyten av information mellan parter sker och 
kan delas upp i relativa utbyten och diskreta utbyten (Mohr & Nevin, 1990). Relativa 

utbyten, beskrivet som den relationella strukturen i ett nätverk, innefattar långvarig, 
gemensam planering då det råder ett ömsesidigt beroende mellan parter. Relationella 

strukturer präglas av en hög frekvens av informellt och indirekt innehåll genom 
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tvåvägskommunikation då ömsesidigt beroende leder till ett större behov av kommunikation 

och koordination mellan parter (ibid.). Diskreta utbyten, beskrivet som marknadsstrukturen 

i ett nätverk, uppstår däremot för ett särskilt ändamål på en ad-hoc basis och präglas av 
kortsiktiga förbindelser och en lägre grad av beroende mellan parter (ibid). Diskreta utbyten 

inom en kanal innebär mer autonomt beslutsfattande och saknar behovet av frekvent 
samspel då inblandade parter ofta är självständiga. Utbyten i denna form sker på ett formellt 

sätt genom envägskommunikation av direkt innehåll (ibid). 
 

Marknadsstrukturer tenderar att använda mer direkta kommunikationsmetoder då det 

minskar interaktionens tid och därmed ökar produktionseffektiviteten och uppnåendet av 
mål inom ett nätverk (Mohr & Nevin, 1990). Peters och Fletcher (2004) nämner att inom 

traditionella hierarkiska verksamheter har extrema marknadsstrukturer varit standard då 
fokusen främst legat i vad som kan uppnås i form av lönsamhet och produktivitet. Enligt 

författarna (ibid.) har dock digitala företag en tendens att förflytta sig från dessa strukturer 
till öppna nätverk där man främjar kommunikationsintimitet och gemensam kollaboration. 

En högre grad av intimitet mellan parter leder till mer informella interaktioner, detta 
samtidigt som mer långvariga relationer leder till att mer intimt innehåll delas och individer 

har en större chans att influera en annan part i dess åsikter (Mohr & Nevin, 1990). De tidigare 

nämnda öppna nätverken kan då ses som en ”hybrid” mellan relationella- och 
marknadsstrukturer då målet är gemensam kollaboration genom en kontrollerad 

prestationsstrategi och en öppen/intim kommunikation (Peters & Fletcher, 2004). 
 

	2.2.2.4	Summering	av	marknadskommunikation	

 

 

Tabell 1, Relationen mellan Kanalförhållanden och Kommunikationsaspekter, av Mohr och Nevin,  
          1990, s. 42 

  
   Frekvens		 Riktning		 Innehåll		 Metod	
												Klimat	
																Stödjande-gemenskap	 Högre	 Mer	tvåsidig	 Mer	indirekt	 Mer	informell	
																Icke	stödjande	 Lägre	 Mer	enkelriktad	 Mer	direkt	 Mer	formell	
	
												Struktur	
															Relativa	utbyten		 Högre	 Mer	tvåsidig	 Mer	indirekt	 Mer	informell	
															Diskreta	utbyten	 Lägre	 Mer	enkelriktad	 Mer	direkt	 Mer	formell	
	
											Maktdistribution	
														Symmetrisk	 Högre	 Mer	tvåsidig	 Mer	indirekt	 Mer	informell	
														Asymmetrisk	 Lägre	 Mer	enkelriktad	 Mer	direkt	 Mer	formell	
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2.3	Sociala	medier	som	kommunikationskanal	

Sociala medier kan beskrivas som ”en grupp internet-baserade applikationer som bygger 
på de ideologiska och tekniska grunderna för WEB 2.0 och som tillåter skapandet och 

utbytet av användargenererat innehåll” (Kaplan & Haenlein, 2010, egen översättning) Mer 
ingående utgörs sociala medier av: ”[…] text, ord, bilder, video och liknande, skapade med 

avsikt att delas.” (Evans, 2012, s. 31, egen översättning). Sociala medier kan kategoriseras 
utefter dess innehåll och ses bestå av bland annat följande: sociala nätverkssajter, content 

communities, text-baserade bloggar (Kaplan & Haenlein, 2010) samt micro-bloggar (Kaplan 

& Haenlein, 2011). 
 

Sociala nätverkssajter utgörs av en samling personliga profiler som tillåter delning av privat 
information med vänner och bekanta (Hofacker & Belanche, 2016) och år 2018 var de största 

sociala nätverkssajterna i Sverige Facebook och Instagram (Svenskarna och internet, 2018). 
Content communities utgörs istället av sidor vars huvudsyfte är ett utbyte av specifikt 

medieinnehåll mellan användare. Ett exempel på detta är Youtube som bygger på utbyten av 

videos (Kaplan & Haenlein, 2010). Ett tredje vanligt förekommande format som sociala 
medier utgörs av är text-baserade bloggar, dessa bedrivs vanligen av en individ eller en 

verksamhet i syfte att skapa en diskussion kring ett specifikt ämne (ibid.). Till skillnad från 
en traditionell text-baserad blogg tillåter micro-blogggar användarna att utbyta ett mer 

begränsat innehåll, genom exempelvis korta meningar, bilder eller videos. Detta kan bland 
annat ske på Twitter (Kaplan & Haenlein, 2011). Nedan beskrivs närmare vanligt 

förekommande sociala medier i Sverige. 
 

Facebook är idag den enskilt största sociala nätverkssajten (Svenskarna och internet, 2018). 

Plattformen används i stor utsträckning av privatpersoner, som har möjlighet att skapa en 
personlig profil. Även företag och yrkespersoner är användare av plattformen och dessa kan 

skapa en "sida" för att nå ut till och komma i kontakt med deras målgrupp. Väl på Facebook 
kan företag även skapa annonser, nå ut med nyheter, skapa evenemang, svara på frågor och 

kommentera innehåll (Leigert, 2013). Däremot visar även studier på att organiska inlägg på 
Facebook kraftigt stagnerar och att allt fler yngre (upp till 35 år) vänder sig till andra, mer 

interaktiva sociala medier samtidigt som fler äldre blir mer aktiva på Facebook (36 år och 

äldre) (Svenskarna och internet, 2018). 
 

Instagram är idag den snabbast växande sociala medien för alla åldrar (Svenskarna och 
internet, 2018). Plattformen utgörs av foto och videodelning (Leigert, 2013) och kan ses locka 

främst yngre användare, men även äldre användare som söker en social gemenskap (Lee et 
al., 2015). Instagram används främst som ett mobilanpassat verktyg och bidrar därigenom 

till snabb och direkt kommunikation, vilket bidrar till att företag kan kommunicera med 
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kunder i en kanal där kunderna regelbundet befinner sig, tack vare kanalens tillgänglighet 

(Leigert, 2013). 

 
Twitter klassas som en mikroblogg och har en begränsning om 140 tecken per meddelande. 

Förutom genom ord kan innehåll även delas genom bilder. Den största andelen av  
användarna är idag kvinnor och män mellan 16-25 år (Svenskarna och internet, 2018) och 

kanalen används regelbundet till att ventilera mer seriösa meddelanden, i många fall även 
politiska (Kaplan & Haenlein, 2011). Eftersom Twitter kan ses användas frekvent av politiker, 

journalister och opinionsbildare ses kanalen fungera väl för att bevaka omvärlden eller sprida 

budskap (Leigert, 2013). 
 

En blogg är en kanal som utgörs av en webbsida varigenom tyngre och mer utförligt innehåll 
kan delas i tidsordning, där bloggposter även ses skapas med olika syften. Exempelvis kan 

syftet vara att underhålla, lära ut hur någonting kan göras eller lyfta fram politiska ämnen. 
Förutom det egna innehållet som presenteras brukar många gånger andra webbsidor och 

sociala medier länkas för att styrka innehållet (Newson, 2009). Företagsbloggar brukar 
vidare frekvent presentera produktnyheter, tips på användningsområden eller diskutera 

specifika intresseområden (Leigert, 2013). 

 

2.3.1	Val	av	kommunikationskanal	

Det anses viktigt att veta vilken typ av sociala medier företag ska använda för att sända ut ett 
budskap. Detta då marknadsföring i sociala medier inte enbart handlar om vad som skickas 

ut, det gäller även att dela informationen i relevanta kanaler. För att kunna lyckas med detta 
är det även nödvändigt att veta vem som är användaren, men eftersom kanalerna är 

föränderliga kan de ses vara än viktigare att förstå hur kanalerna används (Leigert, 2013). 

Newson (2009) förklarar även att desto bättre kunskap kring de olika kanalerna ett företag 
har, desto mer kan de få ut genom användandet av kanalen i fråga. Även Kaplan och Haenlein 

(2010) poängterar vikten av att noggrant välja vilken kanal som ska användas och förklarar 
att detta bör styras av vem företag vill nå samt vilket budskap som ska förmedlas. 

 
2.3.2	Tvåvägskommunikation	i	sociala	medier	

Gemensamt för sociala medier är att de skapar värde genom att främja aktiviteter mellan 
användare och uppmuntrar till deltagande (Thackeray, Neiger & Keller, 2012). Till skillnad 

från traditionella medier kan sociala medier på så vis ses utgöras av en 
tvåvägskommunikation (Lipsaman et al. 2012). I jämförelse med traditionella medier kan 

sociala medier även ses som ett nytt verktyg som, på ett effektivare sätt, skapar band och 
tillåter kommunikation med kunder. Skiftet från en- till tvåvägskommunikation har därmed 

lett till ett maktskifte där konsumenten idag besitter en högre makt gentemot traditionella 
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synsätt. Detta har resulterat i att kunder inte längre litar på information som kommer enbart 

från företag. Istället vill de tillhandahållas information från parter de känner, har en relation 

till eller på annat vis delar ett band med. Av denna anledning kan det vidare ses vara 
väsentligt att som företag delta som en del av nätverket, istället för att endast trycka ut sitt 

företagsmeddelande (Safko, 2012). 
 

Även Kotler,  Kartajaya och Setiawan (2016) betonar att kunder inte längre endast är passiva 
mottagare av marknadskommunikation och marknadsförare förklaras behöva ta hänsyn till 

konsumenters stärkta inflytande. Evans (2012) beskriver att konsumenter har tröttnat på 

ensidig marknadsföring från företag eftersom det stör deras vardagliga aktiviteter. När 
företag använder sig av sociala medier kan det därför ses vara av betydelse att de 

tillhandahåller information till konsumenter utan att påtagligt störa dem. Lyckas ett företag 
med detta kan det leda till att en gemenskap kring verksamheten skapas som då gynnar såväl 

företaget som konsumenten (ibid.). 

 

2.3.2.1	Sociala	medier	för	att	engagera	konsumenter	

Short, Williams och Christie (1976, genom Kaplan & Haenlein, 2010) beskriver att 
konsumenter är mer villiga att engagera sig i ett företag som de kan interagera med, detta då 

social närvaro kan influera nivån av upplevd tillgivenhet och närhet. Författarna (ibid.) lyfter 

därför fram olika sätt som ett företag kan agera på för att skapa engagemang bland 
konsumenter. Det första handlar om att vara aktiv, och författarna (ibid.) förklarar att detta 

krävs för att skapa en relation med konsumenten eftersom sociala medier handlar om 
interaktioner och utbyten. Med ett aktivt deltagande förklaras företag kunna säkerställa att 

ett relevant och uppdaterat innehåll finns tillgängligt, och konsumenter kan då engagera sig 
i diskussioner kring innehållet. Fortsättningsvis kan företag behöva vara intressanta för att 

konsumenter ska vilja engagera sig med just dem då konsumenter inte vill interagera med 

någon de upplever som tråkig. Genom att ta reda på vad målgruppen gillar att ta del av eller 
uppskattar förklaras engagemang kunna skapas via relevant innehåll. Fortsättningsvis kan 

ett företag även dra fördelar av att undvika att vara "för professionell", detta eftersom 
konsumenter vill interagera med personer lika dem själva (Kaplan & Haenlein, 2010). Leigert 

(2013) förklarar detta vidare genom att konstatera att ett humaniserat innehåll kan öka 
värdet för konsumenter eftersom interaktionen då kan ske på ett mer personligt och 

trovärdigt plan. 

 

2.4	Ett	varumärkes	närvaro	i	kundens	köpprocess	
Utöver kanalvalet behöver ett företag, som nämnt, även förstå vilka touch-points som är 

relevanta för dess kunder och vart kunden befinner sig i sin köpprocess. Med hjälp av att 
skapa förståelse för kundens köpprocess kan ett företag även se till att finnas tillgänglig i rätt 

fas för kunden (Kotler,  Kartajaya & Setiawan, 2016).  



 19 

I samband med konsumenters ökade närvaro på nätet utvecklade Kotler, Kartajaya och 

Setiawan (2016) en modell kallad de Fem A'na. Denna modell är en vidareutveckling av de 

Fyra A'na (som har sin grund i AIDA-modellen) och sammanställdes i syfte att bättre förstå 
kunders köpprocess, som förändrats under tillväxten av det digitaliserade landskapet. 

Modellen består av faserna: Aware, Appeal, Ask, Act och Advocate (ibid.). 
  

2.4.1	Aware-fasen	

Aware-fasen är den första fasen i modellen och utgörs av den period en kund 

blir medveten om ett varumärke. I denna fas utsätts kunden för marknadskommunikation 
för att i ett senare skede endast komma ihåg ett fåtal av de varumärken denne intagit 

information om (Kotler,  Kartajaya & Setiawan, 2016). Även Zaif (2016) talar om 

varumärkesmedvetenhet och förklarar att detta innefattar kundens förmåga att identifiera 
ett varumärke utifrån tidigare kommunikation denne tagit del av. Av denna anledning spelar 

ett varumärkes förmåga att skapa medvetenhet hos kunden en avgörande roll för att ett starkt 
varumärke ska kunna skapas, och marknadsstrategier bör därför utformas därefter (Zaif, 

2016). Varumärkesmedvetenheten kan vidare enligt Tritama och Tarigan (2016) delas in i 
fyra olika stadium som utgörs av att kunden (1) är omedveten om ett varumärke, (2) känner 

igen varumärket, (3) kan koppla varumärket till en viss produkt eller kategori och (4) har 

skapat en top-of-the-mind för varumärket. 
 

Bennett, Ferreira, Tsuji, Siders och Cianfrone (2018) beskriver vidare 
att varumärkesmedvetenhet kan skapas genom återkommande, kreativ och engagerande 

kommunikation. Fortsättningsvis lyfter Tritama och Tarigan (2016) att sociala medier är ett 
bra verktyg för att medvetengöra konsumenter om ett varumärke. Även Fill (2015) betonar 

att mycket marknadsföring riktas mot just att skapa uppmärksamhet i syfte att engagera 

samt rikta uppmärksamheten mot varumärkets huvudsakliga budskap. Oavsett 
tillvägagångsätt kan varumärkesmedvetenhet ses ha skapats när en kund lyckas återkalla ett 

varumärke från dess minne (Kotler,  Kartajaya & Setiawan, 2016; Zaif, 2016; Bennett et al., 
2018; Tritama & Tarigan 2016). 

 

2.4.2	Appeal-fasen	

När ett varumärke uppmärksammats går kunden i regel vidare till den andra fasen: Appeal. I 
detta steg processar kunden den marknadsinformation som tagits in och lagrar information 

i korttidsminnet. Ett fåtal varumärken kommer dock tilltala kunden och denna 

informationen lagras då i långtidsminnet (Kotler,  Kartajaya & Setiawan, 2016). 
Kimya (2018) förklarar att endast ett fåtal alternativ kommer att tilltala kunden och tillägger 

att kunder inte överväger samtliga alternativ de ställs inför. Istället 
rankar kunden alternativen och tilltalas endast av ett fåtal; de som innehar de attribut 

kunden efterfrågar (ibid.). Enligt Grigaliunaite och Pileliené (2016) kan kunder vidare 



 20 

tilltalas av ett varumärke både på ett känslomässigt och rationellt plan. Känslomässig appeal 

förklaras användas för att tilltala kunder genom att väcka positiva eller negativa känslor. 

Rationell appeal utgörs istället av att funktionella eller praktiska behov främjas för att tilltala 
kunden. Marknadsföring med fokus på rationell appeal tenderar således vara informativ 

samtidigt som känslomässig appeal tenderar att väcka känslor hos kunden för att väcka 
intresse och påvisa ett behov (ibid.). 

 
Kotler,  Kartajaya och Setiawan (2016) förklarar att underpresterande 

marknadskommunikation kan ses vara en vanlig anledning till varför ett varumärke inte 

lyckas tilltala nya kunder. För att lyckas tillhandahålla relevant innehåll måste företag därför 
veta vad just deras kunder attraheras av, och se till att vara såväl sökningsbara som 

delningsbara (Kotler,  Kartajaya & Setiawan, 2016). 
 

2.4.3	Ask-fasen	

När kundens nyfikenhet växt för ett specifikt varumärke påbörjas fas tre, ask, som innefattar 

informationssökande. I detta skede efterfrågas ytterligare information och kunden frågar då 
vänner eller bekanta, alternativt söker information på egen hand. I det senare fallet kan det 

handla om att kunden vänder sig till diverse kanaler för att läsa recessioner, jämföra priser 

eller kontakta varumärket i fråga. För att inte förlora kunder i denna fas behöver företag 
minst finnas till med innehåll i de populäraste kanalerna (Kotler,  Kartajaya & Setiawan, 

2016). 
 

Heinonen (2011) lyfter att en av de vanligaste anledningarna till att använda sociala medier 
är i syfte att att söka information och förutom att läsa recensioner letar kunder frekvent efter 

information om produkter. Genom att exempelvis använda sociala medier för att framhäva 

nöjda konsumenters upplevelser kan företag effektivt marknadsföra varumärket (Leigert, 
2013). Vanligt är dock att konsumenter mestadels tar del av information via kommersiella 

källor. Genom personliga källor, det vill säga närstående eller andra kunder, kan däremot 
genomförd informationssökning (i exempelvis kommersiella källor) även legitimeras. Av 

denna anledning poängteras att information från personliga källor kan ses vara den 
effektivaste metoden att nå ut genom, eftersom den inte enbart informerar (Kotler, 

Armstrong, Harris & Piercy, 2016). 

 

2.4.4	Act-fasen	

Fas fyra utgörs vidare av act, ett agerande. Om kunden har blivit övertygad av den 
information som denne tagit till sig fortsätter processen genom att kunden fattar ett beslut 

och konsumerar en produkt eller tjänst. Fasen utgörs även av upplevelsen av produkten och 
det är därför viktigt att företag finns till hands för att lösa eventuella problem som uppstår, 
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för att kunden i slutändan ska vara nöjd och förplikta sig till varumärket (Kotler,  Kartajaya 

& Setiawan, 2016).  

 

2.4.5	Advocate-fasen	

Efter att kunden har konsumerat en vara eller tjänst börjar den femte fasen, advocate; den 
engelska termen för att förespråka. Detta A är Kotler,  Kartajaya och Setiawans 

(2016) senaste tillägg till modellen och förklaras i sammanhang med att digitaliseringen 
präglas av att kunder i större utsträckning frågar andra konsumenter om råd i anslutning till 

internet. Konsumenternas köpprocess behöver därför behandlas på ett sätt som även 
inkluderar deras roll som förespråkare; vilket innefattar att en nöjd kund rekommenderar 

varumärket (Kotler,  Kartajaya & Setiawan, 2016). Fler författare betonar vikten av 

kundrekommendationer och bland annat Burnham och Leary (2018) talar om det som en av 
de effektivaste marknadsföringsmetoderna. Författarna (ibid.) använder frekvent begreppet 

WOM och beskriver vidare att detta omfattar den kommunikation mellan konsumenter som 
sker mun-till-mun och innefattar information om en produkt eller ett företag. Även 

begreppet elektronisk WOM (eWOM) är återkommande, vilket syftar till den information 
som sprids över nätet istället för från mun-till-mun (Pihlaja, Saarijärvi, Spence & Yrjölä, 

2017). Tack vare effekten av rekommendationer används fenomenet frekvent som metod för 

att influera konsumenter (Kozinets, Valck, Wojnicki & Wilner, 2010), någonting som även 
förklaras bero på att konsumenter har en hög tillförlitlighet till nära och bekanta samt andra 

konsumenter (Pihlaja et al., 2017). 
 

2.4.6	Faserna	som	process		

                    
                Modell 2. De 5 A'na, av Kotler,  Kartajaya och Setiawan (2016) 

  
Trots att Kotler, Kartajaya och Setiawan (2016) lyfter modellen som en process i steg 

förklarar författarna att processen inte alltid behöver vara rak och att kunder kan komma att 
hoppa över steg. Till exempel kan en kund ha uppmärksammat ett varumärke som den först 

avfärdat, men senare, på grund av en rekommendation, agerar (act) denne istället direkt. 

Kunden har då hoppat över fasen appeal. Vidare kan en kund som inte konsumerat en 
specifik produkt rekommendera ett varumärke, denna kund har då hoppat över act-fasen. 

Slutligen kan kunder även gå tillbaka till ett steg, exempelvis till fasen ask, och leta efter ny 
information som antingen leder till nya köp eller som slutar med att kunden hittar ett 

Aware Appeal Ask Act Advocate
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substitut. I alla dessa faser finns på så vis en risk för företaget att tappa kunder om de inte 

finns tillgängliga där kunden befinner sig. Befinner sig en kund exempelvis i ask-

fasen och hittar negativa recensioner som inte blivit behandlade, eller om de inte hittar några 
svar alls på dess frågor, kan kundens resa i köpprocessen komma att ta slut. Information om 

företag måste därför finnas tillgängligt både för att hjälpa kunden vidare i köpprocessen och 
för att de inte ska välja ett konkurrerande alternativ på grund av bristande information. 

Företagets touch-points med kunden förklaras på så vis bli avgörande för att inte förlora 
kunder (ibid.)  

 

2.5	Analysmodell	
För att illustrera hur insamlade teorier sammankopplats, i syfte att möjliggöra en analys som 
leder till att undersökningens syfte besvaras, har en analysmodell utarbetats. Då 

delningsekonomin utgör det undersökta fenomenet ligger teorier kring detta som grund för 
modellen. Dessa teorier har vidare behandlats för att skapa förståelse för olika 

förutsättningar inom fenomenet som kan påverka befintliga delningsekonomiföretag. Då 

fokus i undersökningen ligger på kommunikationen som sker i sociala medier behandlas 
även teorier som specificerar vad sociala medier som kommunikationskanaler ingriper. 

Mohr och Nevins (1990) kommunikationsmodell har sedan brukats för att bryta ned de 
kommunikationsstrategier som befintliga delningsekonomiföretag praktiserar i sociala 

medier. Kommunikationsstrategierna har sedan analyserats i förhållande till Kotler,  
Kartajaya och Setiawans (2016) Fem A'n. Detta då författarna (ibid.) poängterat att företag, 

genom att finnas till i kundens alla faser i köpprocessen, kan hjälpa dem vidare genom 
köpprocessen samt attrahera nya kunder genom att framhäva förespråkare för varumärket. 

Teorin har således resulterat i ett antagande om att fler användare kan attraheras genom att 

företagen kommunicerar med kunder i dess samtliga faser i köpprocessen. 
 

 

	
 

  Figur 1, 

Analysmodell  
Kommunikationsstrategi	
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3.	Metod	

I följande kapitel presenteras de metodval som legat till grund för undersökningen. 

Avsnittet redovisar metodologiska ställningstaganden, studiens genomförande samt en 
tolkning av materialet genom argumentationer för gjorda val, i förankring till befintlig 

metodlitteratur. Även studiens urval samt avgränsning presenteras, och avslutningsvis 
lyfts en kritisk diskussion om studiens genomförande, för att påvisa studiens kvalitet.  

 

3.1	Kvalitativ	forskningsstrategi				
Denna studie grundar sig i en kvalitativ forskningsstrategi. Metodvalet har gjorts med hänsyn 

till studiens syfte då den kvalitativa undersökningen beskrivs lämpa sig väl när förståelse för 
ett visst fenomen ska skapas (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Mer ingående 

förklarar Bryman och Bell (2017) att kvalitativa studier innebär att skapa förståelse för 
specifika beteenden eller värderingar inom en viss kontext. Den kvalitativa kunskapsteorin 

förklaras således lämpa sig väl för studier vars mål är att förstå hur världen uppfattas ifrån 
någon annans perspektiv (Bryman & Bell, 2017). Eftersom studiens syfte är att skapa 

förståelse för hur delningsekonomiföretag på den svenska marknaden hanterar marknads-

kommunikation i sociala medier för att attrahera nya användare ansågs därför det kvalitativa 
metodvalet vara lämpligt för att kunna besvara syftet. Till skillnad från ett kvantitativt 

metodval, som är mer fokuserat till generalisering, ger det kvalitativa förhållningssättet 
utrymme till att skapa kontextuell förståelse genom att fokusera på hur deltagarna uppfattar 

sin verklighet. På grund av detta har därmed det kvantitativa metodvalet valts bort, eftersom 
syftet är fokuserat till förståelse för en mindre kontext, snarare än en generaliserbarhet av 

resultatet.  

 

3.2	Vetenskapsteoretiskt	perspektiv	
Inom vetenskapsteorin nämns frekvent begreppen ontologi och epistemologi, där ontologi 

beskrivs utgöras av hur världen uppfattas samt betraktas och där epistemologi istället 
handlar om hur kunskap kan nås (Justesen & Mik-Meyer, 2011). För att nå kunskap i denna 

studie har inspiration från det fenomenologiska perspektivet intagits då deltagarnas 
verklighet har antagits vara subjektiv. Fenomenologin bygger på antagandet om att flera 

olika meningsprovinser finns och det är vidare intressant att undersöka vilka motiv som kan 
tänkas ligga till grund för en handling (Justesen & Mik-Meyer, 2011). För att kunna 

skapa förståelse för hur delningsekonomiföretag hanterar marknadskommunikation i sociala 
medier har motivet, i linje med det fenomenologiska perspektivet, ansetts vara en avgörande 

parameter för att kunskap inom området ska kunna nås.  
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Bryman och Bell (2017) beskriver även att den kvalitativa forskningsstrategin kännetecknas 

av ett tolkande perspektiv, vilket ger utrymme för forskarna att spegla antingen en förklaring 

eller en förståelse till det undersöktas beteenden. Denna studie innefattar på liknande vis det 
tolkande perspektivet då ord och tolkning har använts för att återspegla de utvalda 

delningsekonomiföretagens verklighet. Genom att ha återspeglat deltagarnas subjektiva 
verklighet och sedan tolkat denna i förhållande till befintliga teorier har målet varit att med 

hjälp av det tolkande perspektivet skapa en djupare förståelse för fenomenet. Hade ett 
realistiskt perspektiv istället intagits hade den djupare förståelsen för fenomenet kunnat gå 

förlorad. 

 

3.3	Forskningsansats	
Trots att Bryman och Bell (2017) påtalar att kvalitativa forskningsstrategier vanligen 

innefattar ett induktivt synsätt, där teorin blir ett resultat av forskningen, har en deduktiv 
ansats antagits i denna studie. Detta innebär att teorier först samlades in för att i ett senare 

skede användas för att skapa förståelse för ett par specifika fall (Fejes & Thornberg, 2015).  

En viktig aspekt med en induktiv ansats förklarar Bryman och Bell (2017) vara att 
forskare inte inleder med att bestämma vad nycklar i undersökningen utgörs av, istället bör 

detta framträda först efter insamlingen av data. Detta är ytterligare en anledning till att det 
induktiva synsättet valdes bort eftersom ett grundligt teorival i denna studie ansågs vara 

gynnsamt för att kunna samla in värdefull empiri. Genom en deduktiv ansats ansågs således 
chanserna till att erhålla relevant empiri inom den valda området öka. Eftersom ett tydligt 

mål och syfte fanns sedan ett tidigt skede i studien ansågs även en tidig teoriinsamling 
säkerställa att datainsamlingen inom rätt område skedde på ett lämpligt vis.  

 

Alvehus (2013) förklarar att det finns en komplexitet i att bestämma vilken ansats som är 
bäst lämpad för en studie. Enligt författaren (ibid.) är det i de flesta fall en variant av ett 

abduktivt förhållningssätt som praktiseras vid kvalitativ forskning då det frekvent ses växla 
mellan empirisk och teoretisk reflektion. I denna studie fanns det från början en öppenhet 

för att lyfta nya teorier efter den empiriska insamlingen och studien skulle således möjligen 
kunna ifrågasättas som abduktiv då teorin reflekterades över efter insamlad empiri (Alvehus, 

2013). Då de existerande teorierna dock inte ersattes utan snarare omformulerades, och inte 

modifierades efter det empiriska materialet kan däremot studiens deduktiva riktningen 
vidare styrkas.  

 

3.4	Forskningsdesign		
Studiens forskningsdesign utgörs av en flerfallsstudie, som av Bryman och Bell (2017) 

förklaras vara en form av fallstudie, men där mer än ett fall studeras. Då denna studie utgörs 

av fem personer med marknadsföringsansvar inom olika delningsekonomiföretag kan fallen 
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ses vara fler än ett och utgörs vidare av olika företag. Fördelen med denna typ av jämförelse 

och studie beskriver Bryman och Bell (2017) är att goda förutsättningar skapas för att lyckas 

avgöra om teorierna i fråga är tillämpningsbara eller ej. Valet att undersöka flera fall istället 
för ett grundar sig vidare i problematiken som uppmärksammats kring den bristande 

kunskapen om svenska delningsekonomiföretag. Genom att aktivt välja att undersöka flera 
fall inom delningsekonomi ansågs en mer rättvis bild av fenomenet kunna representeras, 

utan att resultatet för den delen blir generaliserbart.  
 

Att vara medveten om är dock kritiken som riktats mot denna typ av forskningsdesign. Vissa 

hävdar att fokus kan komma att flyttas ifrån kontexten som undersöks, och tror att fokus 
istället riskerar att hamna på jämförelsen mellan företag (Bryman & Bell, 2017). Med hjälp 

av en deduktiv ansats kan risken för detta dock ses ha reducerats i denna studie genom att 
teorin redan innan empiriinsamlingen bestämts och kontexten för fallen har på så vis även 

redan varit förbestämd.  
 

3.5	Val	av	fall	
Studiens respondenter valdes med utgångspunkt i syftet, som är att skapa förståelse för hur 

delningsekonomiföretag på den svenska marknaden kommunicerar i sociala medier för att 

attrahera nya användare. För att få en djupare förståelse för området ansågs därmed enbart 
delningsekonomiföretag vara relevanta att studera. Vidare ansågs respondenter med ansvar 

för marknadsföringen inom fallföretagen vara relevanta att studera eftersom dessa kunde 
bidra genom att beskriva deras faktiska tillvägagångsätt och verklighet. En strategisk 

urvalsprocess ses således ha legat till grund för denna studie, vilket Alvehus (2013) även 
beskriver är mest relevant då urvalet görs i förhållande till att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor samt när miljön är en utgångspunkt för urvalet. 

 
För att undvika att missa möjligheter eller fördelar med ett annat urval har diskussioner 

kontinuerligt hållits kring relevansen av respondenter i förhållande till studiens syfte, samt 
genom kontinuerlig avvägning kring hur lika fallföretagen varit. Enligt Alvehus (2013) är 

detta ett viktig förhållningsätt att ta i beaktning för att inte riskera att urvalet blir för 
strategiskt då en specifik population inom ett fall väljs ut. De valda fallföretagen går alla 

under den valda definitionen av delningsekonomi och de relevanta individerna att kontakta 
var alla marknadsföringsansvariga, vilket ger en viss likhet i urvalet. Således skulle ett 

homogent urval kunna ses ha gjorts. Dock är inte alla företagen verksamma inom samma 

bransch vilket kan antas innebära att de haft olika infallsvinklar till att besvara studiens syfte. 
Således kan ett heterogent urval istället motiverats ha genomförts.   

 
I samband med den strategiska urvalsprocessen har även en tvåsidig urvalsprocess i enlighet 

med Yin (2014) använts för att minimera omfånget av relevanta fallföretag. Denna metod 
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används enligt författaren (ibid.) som en avgränsning då det finns ett behov av att välja 

mellan flertalet kvalificerade alternativ. I ett första skede samlades information in om vilka 

delningsekonomiföretag som var verksamma på den svenska marknaden, för att sedan sålla 
ut de alternativ som inte gick under studiens gällande definition av ett 

delningsekonomiföretag. Eftersom det fanns ett begränsat antal aktiva företag inom 
delningsekonomin var inte respondenturvalet stort från en början. Då flertalet företag i 

dagsläget marknadsför sig som delningsekonomiföretag utan att falla under studiens 
gällande definition smalnades urvalet av ytterligare. I detta skede hade urvalet sjunkit till 23 

företag och av dessa kontaktades samtliga via mejl, eller telefonsamtal i det fall det var 

möjligt, för att undersöka intresset för att delta i studien. I första hand kontaktades den 
person som kunde avläsas vara ansvarig över marknadsföringen. Om detta inte var tydligt i 

företagets kanaler kontaktades istället den allmänna supporten för att på så sätt komma i 
kontakt med den ansvarig för företagets marknadsföring. Av dessa 23 var det 12 företag som 

valde att inte svara och 6 som tackade nej. I de fall där inget svar erhöll gjordes ytterligare 
försök i syfte att få en respons och att återigen uppmärksamma om studien.  

 
Anledningen till att inte delta i studien var enligt tre av företag bristen av tid, ett annat företag 

hade inte en specifik person som var ansvarig över marknadsföring inom sociala medier, ett 

femte  företag var först intresserade men slutade senare att svara,   och ett sjätte var i 
processen att tillsätta en marknadsföringsansvarig. Att merparten av prospekten utgjordes 

av start-up företag kan således ses ha begränsat urvalsprocessen betydligt. 
 

Fem företag tackade däremot ja till att delta och intervjusubjektens befattning samt 
information om företagets verksamhetsbransch, marknadsföringsfokus och startår i 

Sverige presenteras i tabell 3.1, som ett komplement till nedanstående företagsbeskrivning. 

 
De företag som tackade ja till att delta i intervjuer valdes även ut som subjekt för studiens 

dokumentstudier. Den främsta anledningen till att inte välja andra företag att studera i detta 
sammanhang var att en bättre förståelse för företagens marknadskommunikation i sociala 

medier genom det gjorda valet sågs fås. Utan möjlighet till intervjuer med ansvarig för 
marknadsföringen ansågs dokumentstudierna inte kunna styrka syftet i samma utsträckning 

eftersom risken för att misstolka den upplagda informationen sågs öka utan respondenternas 

bekräftelse. Vidare gjordes en avgränsning till att enbart observera de sociala mediekonton 
företagen själva äger och kommunicerar med kunder i. 

 

3.5.1	Beskrivning	av	fallföretag	

GoMore är en bildelningsplattform som knyter samman privatpersoner i syfte att de ska 

kunna dela bilresor genom samåkning och tjäna på att hyra ut eller dela plats i sin bil. 
Plattformen kan även användas för biluthyrning och tjänsterna finns tillgängliga i såväl 
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webb- som applikationsformat. Vid biluthyrning tar GoMore 20% av hyresintäkten för bland 

annat försäkringskostnader, företaget tar dock ingen egen avgift för användande av 

samåkningstjänsten.  
 

Snappcars verksamhet utgörs av en digital plattform som nås via företagets hemsida eller 
applikation, där privatpersoner kan tjäna pengar på att hyra ut sin bil. Respondenten 

förtydligar även att "vi brukar beskriva oss som ett AirBnB fast för bilar". Vid en 
biluthyrning tillkommer ett grundtillägg på 5% för försäkringskostnader samt en avgift till 

Snappcar på 5%, fler kostnader kan dock tillkomma vid en bokning.  

 
BrumApp utgörs av en gratis samåkningsapplikation för mobiltelefoner. Applikationen är 

främst riktad mot samåkningsresor för privatpersoner mellan städer men kan även avse 
kortare resor mellan städer. Respondenten beskriver själv att användandet av tjänsten 

exempelvis kan ske i anknytning till idrottsevenemang, festivaler eller studier och att syftet 
är att samtliga i bilen ska dela på bränslekostnaden för en resa.  

 
Hygglo är en plattform som främst vänder sig till privatpersoner för att möjliggöra uthyrning 

av saker mellan användare, och plattformen existerar i både webb- och applikationsformat. 

Marknadsansvarig på Hygglo beskriver att uthyrning kan avse ”allt ifrån takboxar och 
barnvagnar till festprylar och friluftsartiklar” och att Hygglo är "som ett Blocket men för 

uthyrning".  Vid en uthyrning tar Hygglo 20% i provision av uthyraren.  
 

Grannsaker AB bestod till en början av en hemsida men sedan februari 2019 finns dock 
Grannsaker enbart i ett nyutvecklat applikationsformat. Genom applikationen kan grannar 

främst låna men även hyra saker av varandra; detta kan avse alltifrån prylar och 

borrmaskiner till släp, bilar eller båtar.  I dagsläget är tjänsten helt kostnadsfri, 
privatpersoner kan dock lägga till en kostnad då de hyr ut.  

 
Företag  Respondentens Befattning  Bransch  Marknadsföringens 

 fokus 
 Startår i   
 Sverige 

 GoMore  Marknadsansvarig  Samåkning/ 
 biluthyrning 

 Digital marknadsföring 
 och sociala medier  2014 

 Snappcar  Growth (Tillväxt)  Samåkning/ 
 biluthyrning  Digital marknadsföring  2012 

 BrumApp  Grundare  Samåkning  Sociala medier –  
 främst Instagram  2017 

 Hygglo  Medgrundare/ 
 Marknadsansvarig  Uthyrning av prylar  Sociala medier  2014 

 Grannsaker 
  Grundare och huvudägare  Lån/uthyrning av prylar  Facebook  2014 

     Tabell 3.1, Företagsbeskrivning 
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3.5.2		Avgränsning	

I dagsläget är relativt få företag verksamma på den svenska marknaden inom fenomenet 

delningsekonomi. Detta har, i kombination med den gällande definitionen av begreppet 
delningsekonomi, således reducerat antalet relevanta företag för denna studie. Den valda 

definitionen av delningsekonomi innebär att enbart delningsekonomiföretag som har en 
tvåsidig plattform, där användare möts i syfte att dela sina egna resurser, tas i beaktning. De 

valda företagen har därmed avgränsats till sådana som tillhandahåller en plattform där 
delande kan ske och där en liten provision är möjlig att tas av företaget. Rent kommersiella 

företag såsom exempelvis Volvos biluthyrningsverksamhet Sunfleet, som enbart 
tillhandahåller användare med företagets egna resurser, har därmed exkluderats från 

studien. Vidare har urvalet minskat då den valda definitionen enbart inkluderar 

verksamheter där användare delar resurser, av den anledningen är även köp- och 
säljplattformar såsom Shpock utelämnade.   

 
En vidare avgränsning har gjorts gällande termen kommersiella företag då även detta ses 

definieras på olika sätt. Då en majoritet av existerande företag avser göra en viss ekonomisk 
vinst genom att tillhandahålla en vara eller tjänst har studien avgränsat urvalet till att 

inkludera även företag som tar en viss provision av användare. Dock gör ingen av företagen 

en egen vinst på att sälja eller dela produkterna som deras plattform tillhandahåller, enbart 
en vinst på användandet av tjänsten har tillåtits göras (genom en provision).  

 

3.6	Insamling	av	sekundärdata		

3.6.1	Litteraturgenomgång	

Inledningsvis gjordes en genomgång av vetenskapligt material för att skapa en 

grundförståelse kring delningsekonomi och befintlig forskning inom området. Vidare 
kompletterades detta med mer specifika sökningar inriktade mot marknadskommunikation 

och marknadsföring i sociala medier. Frekvent använda sökord bestod bland annat av: 
sharing economy, marketing communication, social media marketing och social media 

communication. Huvudsakligen användes även litterära databaser såsom Google Scholar 
och Scopus för att finna relevanta vetenskapliga artiklar och tidigare forskning. I anknytning 

till detta användes även Linköpings Universitets biblioteksdatabas för att finna ytterligare 

material såsom facklitteratur och elektroniska journaler. 
 

3.6.2	Dokumentstudier	

I samband med intervjuerna utfördes även dokumentstudier på fallföretagens sociala 

medier. Dokumenten utgjordes i detta fall av innehåll som presenterats i företagens sociala 
mediekanaler. Dokumentstudierna genomfördes preliminärt för att samla bidragande 

underlag för intervjuguiden, vilket Yin (2014) förklarar kan vara fördelaktigt då det kan bidra 
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till att fler undersökande frågor kan upptäckas. Inför intervjuerna gjordes av denna 

anledning en grundlig genomgång för att preliminärt se vilka sociala medier företagen 

närvarade i. Respektive kanal observerades därefter för att undersöka vilken typ av 
aktiviteter som genomförts samt på vilket sätt aktiviteterna skedde. Inför varje intervju 

punktades därmed de sociala medier upp som företagen kunde noteras använda. Information 
om vilka marknadsföringsaktiviteter som skedde i  respektive kanal noterades därefter. Detta 

sammanställs sedan och användes som komplement till intervjuguiden.  
 

Efter att intervjuerna genomförts och när empirin sammanställdes användes även 

dokumentstudier för att styrka detaljer inom det som sagts under intervjuerna, vilket enligt 
Yin (2014) är en ytterligare fördel som metodiken kan ses utgöra. Det insamlade materialet 

användes på så vis även för att skapa bättre förståelse för det som sagt under intervjuerna 
genom att marknadsföringsaktiviteterna i företagets sociala mediekanaler undersöktes även 

efter intervjuernas genomförande. Enligt Yin (2014) ses det dock vara viktigt att det 
dokumenterade materialet inte accepteras som en vedertagen sanning då det presenteras i 

företagets egna kanaler. Eftersom dokumentstudierna däremot primärt använts som grund 
för ytterligare frågor i intervjuerna och som styrkande data kan dock risken för att ha 

förvrängt deltagarnas verklighet ses ha reducerats. Detta ytterligare eftersom endast den 

verklighet deltagarna uttryckt sig kring insamlats som bidrag till empirin.  
 

3.7	Semistrukturerade	intervjuer	
I denna studie har all primärdata samlats in genom intervjuer, vilket enligt Alvehus (2013) 
samt Jacobsen (2017) anses vara en effektiv metod inom kvalitativ forskning för att 

frambringa djup; detta genom personliga interaktioner med en individ som är insatt i ett fall. 

Genom metoden kan såväl respondentens synpunkter, tolkningar samt avsikter kring 
fenomenets rådande förhållande undersökas (Jacobsen, 2017), vilket i denna studie ansågs 

fördelaktigt.  
 

Sammanlagt har fem företag intervjuats vilket Trost (2010) beskriver vara ett antal att 
föredra då ingående intervjuer ska hållas. Trost (2010) förklarar vidare att ett högre antal 

intervjuer kan skapa en avsaknad av djup och därmed inte nödvändigtvis berika studien. Den 

viktigaste aspekten förklaras dock vara att antalet genomförda intervjuer skapat nog med 
material för att giltiga slutsatser kan dras i förhållande till studiens syfte (Trost, 2010). Mer 

specifikt innebär det att forskare ska undvika att fortsätta intervjua respondenter om det 
råder en informationsmättnad i empiriinsamlingen. I enlighet med detta har 

respondenterna, i antal och befattning ansetts besitta den nödvändiga information om 
marknadskommunikation och sociala medier som efterfrågats i studien. 
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En viktig avvägning i förhållande till intervjuernas utformning är även graden av struktur, 

vilket enligt Ryen (2004) bör förhållas till studiens fokus, forskningsfrågor samt 

urvalskriterier. Argument för att planera en intervju i förväg grundas i vilket behov en 
forskare har att låta respondenten utveckla sina svar och ge sitt perspektiv i förhållande till 

ett ämne. En hög grad av struktur på en intervju minskar den spontana interaktionen och 
möjligheten till följdfrågor samtidigt som en ostrukturerad intervju kan resultera i 

utelämnandet av viktiga moment (Alvehus, 2013; Ryen, 2004). I detta fall var avsikten att, 
genom semistrukturerade intervjuer, tillföra ett djup genom en förståelse av 

delningsekonomiföretag och marknadskommunikationsmetoder som används i sociala 

medier. Genom att dra fördel av ett mindre strukturerat tillvägagångsätt ansågs en djupare 
kunskap och en nyanserad vy av det empiriska materialet således kunna utvinnas. För att 

ändå försäkra att intervjuerna gav information om det relevanta området bestämdes teman 
som intervjun skulle utgå ifrån, vilket Bell, Bryman och Harley (2019) förklarar är ett bra 

tillvägagångsätt att använda sig av vid utformandet av semistrukturerade intervjuer. Genom 
att ta fram en tematiserad intervjuguide gavs dessutom rum för att ställa relevanta följdfrågor 

under intervjuns gång. Graden av struktur gav även utrymme för öppna frågor vilket enligt 
Alvehus (2013) uppmuntrar respondenter till djupare svar genom utveckling och 

exemplifiering. 

 

3.7.1	Utformande	och	förberedelse	av	semistrukturerade	intervjuer	

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide som utgick från studiens teorier och 
frågeställningar, vilket Trost (2010) poängterar som nödvändigt då semistrukturerade 

intervjuer hålls eftersom detta skapar en jämförbarhet i det empiriska materialet. 
Intervjuguiden utformades genom att författarna tog fram inledande frågor samt skapade tre 

huvudteman i enlighet med den teoretiska referensramen: Delningsekonomi, Sociala medier 

som kommunikationskanal och Kommunikationsstrategier. Varje tema vidareutvecklades 
därefter genom att tre till fem frågor skapades under varje tema. 

 
De inledande frågorna skapades för att samla in underlag kring respondenternas verksamhet 

samt deras roll, vilket ansågs viktigt för att kunna visa vilken parts subjektiva upplevelse 
studien berör. Frågorna kring respektive område bröts vidare ut från teorin för att säkerställa 

att svaren skulle röra sig inom de ramverk som tagits fram. Inom detta ramverk syftade 

frågorna kring Delningsekonomi till att skapa en bättre förståelse för företagen i förhållande 
till deras roll som delningsekonomiska verksamheter. Detta vidare för att skapa förståelse för 

hur de förhåller sig till delningsekonomin som fenomen och av vilken anledning, samt 
huruvida de tar hänsyn till verksamheten som en tvåsidig plattform. Temat Sociala medier 

som kommunikationskanal syftade vidare till att undersöka vilka sociala medier företagen 
använder sig av samt av vilken anledning de valt dessa. Dessa frågor utformades vidare på 

ett sätt som ansågs främja jämförande mellan alternativen för att på så vis skapa en bättre 
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förståelse för deras val av tillvägagångssätt. För temat Kommunikationsstrategier bröts en 

fråga ut från respektive aspekt: frekvens, metod, innehåll och riktning. De två sista frågorna 

i formuläret skapades även för att beröra rubrikerna i teorin gällande 
Tvåvägskommunikation samt Förtroende mellan inblandade parter. Frågor kring 

kanalförhållanden samt de Fem A'na utelämnades med avsikt från frågeformuläret då 
information kring dessa områden förväntades kunna brytas ut genom att tolka det erhållna 

materialet från intervjuerna i samband med genomförda dokumentstudier.  
 

Samtliga frågor hölls breda för att möjliggöra följdfrågor utifrån respondenternas svar, vilka 

skulle ligga till grund för riktningen på intervjun. Detta anses av Trost (2010) vara viktigt då 
författaren poängterar att det inte är lämpligt att ta fram specifika eller ledande frågor då 

intervjuguiden endast ska användas som vägledning under en intervju. Det var därmed av 
vikt att förhålla sig till frågorna samtidigt som syftet var att skapa en gemensam grund för 

samtliga intervjuer, inte ett förhållningsdirektiv. Vidare utformades intervjun på detta sätt 
för att främja en dialog i syfte att få utvecklade svar, istället för att följa ett strukturerade 

frågeformulär som begränsar respondenternas svar. Utifrån de framtagna frågorna 
planerades även möjliga följdfrågor. För att se intervjuguiden (se Bilaga 1).  

 
Tema Teoretisk anknytning Fråga 

Inledning  1-2 

Delningsekonomi Delningsekonomin som fenomen 

Delningsekonomin som en tvåsidig digital 

plattform 

 

3-6 

Sociala medier som 

kommunikationskanal 
 

Val av kommunikationskanal 7-9 

Kommunikationsstrategi Kommunikationsmetod 

Kommunikationens frekvens 

Kommunikationens innehåll 

Kommunikationens riktning 

(Tvåvägskommunikation) 
(Förtroende mellan iblandade parter) 

 

10-14 

                            Tabell 3.2, Intervjuguidens utformning 

 

I samband med utformningen av intervjuguiden genomfördes även dokumentstudier på 
företagens sociala medier, detta för att kunna vara väl insatt i kontexten och för att ta fram 

underlag som eventuellt kunde lyftas under intervjuerna. Förberedelser av detta slag 
beskriver Yin (2014) kan berika den empiriska datainsamlingen. För att minska risken för att 

få inövade svar men säkerställa ett rikt innehåll skickades intervjuguiden ut till 
respondenterna en till två dagar innan genomförandet av intervjun. På detta vis fick 

företagen underlag för att lättare kunna förbereda exempel kring de berörda frågorna. Även 
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detta för att erhålla ett så rikt innehåll som möjligt. Ett undantag fanns dock då Brum inte 

erhöll intervjuguiden innan intervjun. Detta berodde på att samtycket till intervjun skedde 

så pass kort inpå genomförandet att det inte fanns tid för att skicka materialet i förväg. 
 

3.7.2	Genomförandet	av	semistrukturerade	intervjuer	

Av intervjuerna skedde fyra via telefon och en på plats hos fallföretaget. Samtliga intervjuer 

inleddes med att respondenten informerades om studiens syfte samt vilka etiska aspekter 
som intervjuarna förhöll sig till (se Tabell 3.3). Ett identiskt tillvägagångssätt hölls för såväl 

telefonintervjuerna som för den fysiska intervjun.  
 

Enligt Jacobsen (2017) kan fysiska möten vara ett bra alternativ för att skapa tillit samt 

öppenhet eftersom intervjuaren då har möjlighet att observera intervjumiljön och 
respondentens kroppsspråk. Ett fysiskt möte kan dessutom anses främja en naturlig dialog 

(ibid.) och då möjlighet fanns att hålla ett fysiskt möte valdes det därav. Med anledning av 
distansen till fallföretagen samt med tanke på en lättare tillgänglighet och mindre tidsåtgång 

för företagen genomfördes dock merparten av intervjuerna över telefon. Enligt Trost (2010) 
är en av fördelarna med telefonintervjuer att innehållet tenderar att bli mer koncentrerat till 

den ställda frågan och en mindre risk för otydliga eller orelaterade svar kan på så vis fås. Likt 

detta fall beskriver Jacobsen (2017) att telefonintervjuer är ett smidigare alternativ vid 
exempelvis geografiska avstånd och i sammanhang för att minska intervjuareffekten 

(Jacobsen, 2017). Således ansågs telefonintervjuer vara ett påtagligt alternativ då inte 
möjligheten för ett fysiskt möte fanns. 

 
Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan 45 till 60 minuter, i enlighet med vad 

fallföretagen blivit informerade om på förhand. En sammanställning av intervjuernas längd 

samt urval återfinns i tabellen nedan.  
 

Företag Intervjuform Tid & datum 

GoMore Telefonintervju 41 min 50 sek 

Snappcar Telefonintervju 41 min 3 sek 
Brum Telefonintervju 35 min 23 sek 

Hygglo Fysiskt möte 55 min 06 sek 

Grannsaker Telefonintervju 28 min 06 sek 
                Tabell 3.3, Intervjudetaljer 

 
Efter respondenternas godkännande och en genomgång av och introduktion till det som 

skulle behandlas, spelades samtliga intervjuer in. Detta ses enligt Jacobsen (2017) vara 
fördelaktigt för att underlätta analysen av materialet samt för att minska risken av förlorat 

material och intervjuarkontroll vid kontinuerligt antecknande. För att vidare öka kvalitén på 
det insamlade materialet och för att inte missa viktiga aspekter eller uttalanden valdes även 
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att två intervjuare skulle närvara. I detta fall var den ena utnämnd till moderator och 

genomförde inledningen av intervjuerna samt ställde i huvudsak frågorna. Dessa frågor 

ställdes även på ett neutralt vis för att undvika att färga respondenternas svar. 
Ordningsföljden av frågor i frågeguiden bortsågs även med avsikt för att intervjun istället 

skulle kunna följa respondentens riktningsval.     
 

Den andra partens roll under intervjuerna var att vid behov flika in med kompletterande 
frågor. I övrigt intogs en mer återhållsam och observerande roll. Enligt Jacobsen (2017) anses 

detta tillvägagångssätt lämpligt då bredare och djupare data kan samlas in genom att 

intervjuarna kompletterar varandra. Detta då den observerande parten bland annat flikar in 
om någonting missas av den andra under intervjun. Viktigt enligt författaren (ibid.) är dock 

att den intervjuade inte får känna sig i underläge och att intervjun inte hamnar i en otakt vid 
införandet av flera skilda åsikter och frågor. För att minska risken för att respondenterna 

skulle känna sig begränsade valdes intervjuerna att göras på en respondents kontor samt för 
resterande via telefon, där de fick befinna sig i en för dem känd miljö.  

 

3.7.3	Transkribering	av	semistrukturerade	intervjuer	

Då samtliga intervjuer godkändes för inspelning kunde intervjumaterialet transkriberas som 

förberedelse inför analysen. Detta är framförallt viktigt för att finna gemensamma nämnare 
och citat från intervjuer samt för att vidare kunna jämföra respondenternas upplevelser i 

analysen (Alvehus, 2013). I detta skede var det av vikt att få konkreta och exakta exempel 
från intervjumaterialet för att kunna analysera respondenternas verklighet. Justesen och 

Mik-Meyer (2011) understryker vikten av detta inom undersökningar av fenomenologiskt 
slag, vilket denna studie inspirerats av. På grund av tolkningsgraden inom det 

fenomenologiska perspektivet är det även enligt författarna (ibid.) viktigt att inneha ett 

kritiskt förhållningssätt till intervjuarnas påverkan på respondenten och de beskrivningar 
som ges som svar. Inför transkriberingen var det därmed viktigt att noggrant dokumentera 

samtliga händelser i intervjun, såsom eventuella pauser i meningar och utfyllnadsord.  
 

3.8	Den	kvalitativa	analysprocessen	
En kvalitativ analysprocess kan bestå av en rad olika metoder för att analysera insamlad 

data och dessa kan till skillnad från kvantitativ dataanalys ses sakna entydiga 
tillvägagångssätt. Vanligt förekommande metoder inom kvalitativa analysmetoder är bland 

annat grundad teori, kodning eller analytisk induktion (Bryman & Bell, 2017). Vad som 
av Christersen, Engdahl, Grääs och Haglund (2016) dock visats är att kvalitativa metoder i 

många fall delar gemensamma drag eller logiker där målet är att utifrån den studerades 
sociala verklighet finna och lyfta fram underliggande mönster samt processer. I denna studie 

har den kvalitativa analysprocessen enligt Christersen et al. (2016) valt att följas då fördelar 

sågs i att författarna (ibid.) tagit hänsyn till att analysen sker processuellt snarare än 
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sekventiellt, och på så vis tar hänsyn till att analysen sker parallellt med insamlingen av data.  

Denna kvalitativa analysprocess består av tre överlappande processer som sker parallellt: 

reduktions-, strukturerings- och visualiseringsprocessen. Denna utgångspunkt ansågs även 
lämpa sig väl till studiens premisser då analysprocessen till stor del går i linje med 

det fenomenologiska perspektivet.  
 

Reduktionsprocessen har utgjorts av att det empiriska material som samlats in kontinuerlig 
reducerats, vilket Christersen et al. (2016) förklarar görs för att en övergriplig bild av 

helheten ska kunna skapas. Detta har skett genom så kallad kodning, där det empiriska 

underlaget har brutits ned till nyckelmeningar som lyft  fram de huvudsakliga områden som 
berörts av respondenterna. Exempelvis gjordes detta genom att det transkriberade 

materialet sågs över och det innehåll som ansåg kunna användas för att besvara syftet 
markerades i olika färger (olika färg beroende på ämne som berördes). Det markerade 

innehållet blev senare det innehåll som låg till grund för att strukturera materialet. 
 

Struktureringsprocessen har fortsättningsvis syftat till att skapa förståelse för den 
information som i det tidigare steget framhävts, vilket gjorts genom en strukturering av det 

behandlade materialet (Christersen et al., 2016) och genom en sökning efter distinkta 

mönster bland nyckelorden. Struktureringsprocessen i detta fall bestod av att innehåll som 
markerats i färg slogs ihop med det innehåll som berörde samma område. Då flera av 

företagen i många fall talade om deras kommunikationsaktiviteter i förhållande till ett 
specifikt media gulmarkerades till exempel det innehåll där respondenterna talade om 

aktiviteter på Instagram. Detta innehåll parades sedan ihop för att i empirin presentera 
innehållet i en sammanflätad text.  

 

Den sammanflätade texten kan vidare ses ha utgjort visualiseringsprocessen, som består av 
att den reducerade texten samt framträdande mönster i det strukturerade innehållet 

visualiseras genom antingen en bildfigur eller genom en strukturerad sammanfattning 
(Christersen et al., 2016). Såväl empirin som presenterats och sammanställningen av denna i 

en tabell är på detta vis ett resultat av visualiseringsprocessen. Således kan analysen ses ha 
påbörjats redan inför utformandet av empirin och skett parallellt i reducerings- och 

struktureringssteget, som sedan kan ses ha resulterat i  visualiseringsprocessen. 

 

3.9	Metodkritik	
Då denna studie följer en kvalitativ ansats är det viktigt att ha i åtanke att resultatet i studien 

representerar de undersökta fallen, och således inte kan generaliseras. Vid en förändring av 
antalet respondenter alternativt respondenternas befattning finns det därav en möjlighet att 

ett erhållet resultatet skulle avvika från empirin presenterad i denna studie. Exempelvis har 

endast företag som gått under studiens specificerade definition av delningsekonomiföretag 
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valts ut till undersökningen. Företag som anser sig vara delningsekonomiföretag kan således 

ha valts bort i denna undersökning då de inte gått i linje med studiens definition. 

 
Bryman och Bell (2017) redogör för att bilden som återspeglas i kvalitativa studier bygger på 

den uppfattning undersökarna skapat sig, vilket innebär att även den metod som använts vid 
analysen kan anses påverka resultatet. Genom en transparens och öppenhet med metodval 

samt väl beskrivna genomföranden har målet varit att skapa trovärdighet samt reducera ett 
icke sanningsenligt resultat. I detta skede bör det dock vara tydligt att syftet inte varit att 

generalisera utan att skapa förståelse för hur delningsekonomiföretag på den svenska 

marknaden kommunicerar i sociala medier för att attrahera nya användare, vilket återigen 
kunnat ses gynnas av den kvalitativa metodiken. Trots att intervjuarna haft för avsikt att 

ställa neutrala frågor under intervjuerna kan det däremot inte uteslutas att respondenterna 
kan ha påverkats av hur frågorna ställts, och den så kallade intervjuareffekten kan då ha 

uppstått (Christensen et al., 2016).  
 

En annan viktig aspekt att poängtera och ta i beaktning gällande urvalet är att samtliga 
respondenter arbetar inom marknadsföring. Deltagarna kan således antas vara väl pålästa 

om marknadsföring och se egen vinning i att presentera företaget på ett specifikt sätt. Detta 

kan ha resulterat i att respondenterna gett säljande svar som lyfter fram deras verksamhet i 
enlighet med deras önskan. Detta anses däremot främst röra de inledande frågorna där 

företagen fått möjlighet att presentera sin verksamhet; information som vidare enbart 
summerats i en kort beskrivning om verksamheten. I övriga frågor har denna aspekt ansetts 

kraftigt minskad, bland annat med anledning av att respondenterna kontinuerligt ombetts 
utveckla sina svar och ge exempel som styrker givna påståenden. Eftersom denna studie är 

inspirerad av det fenomenologiska perspektivet sågs även ett värde i att skriva med namnet 

på företaget, istället för att hålla en total anonymitet, för att läsaren ska få en bättre bild av 
vems verklighet som faktiskt presenteras.  

 

3.9.1	Källkritik	

I denna studie har vetenskapliga verk såsom böcker och artiklar främst behandlats i 
inledningen samt den teoretiska referensramen. Tidigare nämnda databaser, som använts 

för inhämtning av teoretiskt underlag, har ansetts inneha egna förhållningsregler där 

publicerade verk blivit peer-reviewed. Detta innebär att de vid flertalet tidigare tillfällen 
granskats av akademiker och forskare i syfte att bedöma bland annat trovärdigheten. Vidare 

har en granskning av vanligt förekommande och etablerade termer, teorier samt författare 
gjorts för att säkra kvalitén på studien. Kaplan, Evans och Kotler är tre exempel på valda 

författare och forskare vars namn är väl etablerade inom marknadsföring och som flertalet 
andra författare frekvent hänvisat till. Däremot har även valet av dessa författare gjorts 

restriktivt då studiens syfte kontinuerligt varit att hålla en hög nivå av genuinitet och 
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trovärdighet, vilket inneburit flertalet analyser av de författare som använts som teoretiskt 

underlag för studien. Ett kontinuerligt restriktivt förhållningssätt till insamlat teoretiskt 

material styrker vidare valet av sekundärkällor för denna studie.  
 

Dokumentstudier används i många fall som komplement till insamlad empiri i syfte att 
förklara ett fenomen och ge en mer precis bild av den verklighet som påvisas (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011). I enlighet med detta har enbart företagens egna sociala medier antagits 
som källor för studien vilket innebär att det inte tillkommit andrahandskällor som tolkat den 

information företagen presenterat. Detta har dock skett med en medvetenhet om att 

information tillgänglig via internet i många fall publiceras i syfte att tolkas som mer 
autentiskt än vad det är, vilket enligt Jacobsen (2017) är av vikt att ha i åtanke.  En objektivitet 

vid studier på sociala medier och analyser av dessa har varit viktigt vid urvalet. Då kontexten 
och bakomliggande motiv till marknadskommunikation är det som studeras har dock mycket 

vikt lagts på dokumentens innehåll och hur företagen vill att de uppfattas av sina användare 
(Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

 
Studiens författare har vidare kontinuerligt förhållit sig till en hög grad av källkritik då 

trovärdighet för studien har varit en viktig faktor vid all datainsamling och analys. Flera 

källor med olika infallsvinklar har kontinuerligt använts för att styrka varandra. Detta då det 
skapas en balansering av det som belysts och när gemensamma slutsatser kan dras från flera 

källor blir ett antagande kring situationen mer trovärdig (Jacobsen, 2017). 

	

3.9.2	Kvalitetsmått		

För att påvisa kvaliteten av undersökningen har olika kvalitetsmått behandlats i studien. Då 

denna studie är av fenomenologisk och kvalitativ karaktär har kvalitetsmåtten validitet och 

reliabilitet valts bort, detta eftersom måtten frekvent förklaras förutsätta att resultatet går att 
mäta eller kan representera en absolut verklighet (Bryman & Bell 2017; Justesen & Milk-

Meyer 2011). Istället har kvalitetsmåtten trovärdighet och äkthet använts då måtten 
poängteras ha en högre relevans för att bedöma kvaliteten i kvalitativa studier (Bryman & 

Bell, 2017). Kvalitetsmåtten har således använts för att säkerställa att resultatet av studien 
inte påverkats negativt av tillvägagångsättet samt för att öka trovärdigheten. Inom detta har 

kvalitetsmåttet trovärdighet brutits ner till fyra olika delkriterier: tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2017).  

 

Kvalitetsmåttet tillförlitlighet innebär påvisandet av den sociala verklighet som undersökts 
och ifall denna framställs på ett korrekt vis, samt att undersökningen skett enligt gällande 

regler (Bryman & Bell, 2017). För att öka tillförlitligheten har triangulering används, vilket 
innebär att mer än en metod används för att studera ett fenomen (Ahrne & Svensson, 2015). 

Triangulering har förekommit då företagens tillvägagångssätt undersökts genom en 
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kombination av intervjuer och dokumentstudier. Vilket vidare stärkts av flertalet primära 

och sekundära källor. Citat från intervjuerna har även använts för att på ett sanningsenligt 

vis lyfta respondenternas sociala verklighet och för att minska risken av en förvrängning av 
innehållet. Under intervjuerna ställdes även frågor som “förstår vi dig rätt om...” eller 

“menar du...” i syfte att låta respondenterna validera tolkningen och på så vis bekräfta att 
deras svar uppfattades korrekt. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2013) passar sig denna typ 

av respondentvalidering väl för fenomenologiskt inspirerade undersökningar. 
  

Överförbarhet avser studiens möjlighet att tillämpa resultaten i andra miljöer eller studier, 

en aspekt som ofta är svårtolkad i kvalitativa sammanhang. Anledningen till detta är att 
resultaten i en kvalitativ studie oftast förmedlar verkligheten av en liten eller specifik 

population, utan en uppenbar möjlighet till generalisering (Bryman & Bell, 2017; Ahrne & 
Svensson, 2015). För att uppnå kriteriet beskriver Lincoln och Guba (1985) att en utförlig 

redogörelse för de aspekter och detaljer som angår miljön och sammanhanget ska göras. 
Läsarna kan genom detta ta ställning till resultatens överförbarhet. Genom att deskriptivt 

och ingående redogöra för hur de undersökta delningsekonomiföretagen förhåller sig till 
sociala medier och kommunicerar med befintliga samt nya användare har denna studie 

därmed ämnat uppnå kriteriet om studiens överförbarhet.   

  
Pålitligheten av en studie avser möjligheten för studiens resultat att vara konsekventa och 

kunna uppnås i andra sammanhang (Bryman & Bell, 2017). I syfte att skapa en pålitlighet för 
en studie måste forskare, enligt Lincoln och Guba (1985), granska sin forskningsprocess och 

redogöra för bland annat valet av metoder, intervjuurval, forskningsfrågor, datasamling samt 
typ av analys. Av denna anledning har ett detaljerat metodkapitel utformats för att styrka 

studiens pålitlighet och relevans i förhållande till liknande studier. Författarna (ibid.) 

förklarar vidare vikten av granskning av en utomstående part under arbetets gång för att 
minska risken av nyanserat och felbehandlat material. I denna studie har en kontinuerlig 

bevakning genomförts genom regelbundna möten med en företagsekonomisk forskare med 
inriktning på marknadsföring, samt med andra studenter på Linköping universitet. Vid dessa 

möten har samtliga parter fått komma med feedback och kritik på innehållet, som studiens 
författare då tagit i beaktning.  

  

Det sista delkriteriet utgörs av konfirmering och innebär att forskare agerar i god tro under 
studiens gång samt undviker att personliga värderingar påverkar genomförandet (Lincoln 

& Gupa, 1985). Bryman och Bell (2017) förklarar att en total objektivitet inte är möjlig 
samtidigt som Lincoln och Gupa (1985) tillägger att det är strävan mot objektivitet som är 

grundläggande för trovärdigheten. För att uppnå detta delkriterie har återigen granskning av 
utomstående parter använts under studiens gång. Dessutom har guider för studiens 

datainsamling använts vid genomförandet av intervjuer och dokumentstudier.  
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Utöver ovanstående delkriterier utgörs kvalitetsmåttet, som tidigare nämnt, även av 

studiens äkthet. Detta kvalitetsmått lyfter frågor om studiens autenticitet genom att 
ifrågasätta forskningspolitiska konsekvenser. Frågor om ifall en rättvis bild visats bör lyftas 

och därtill även frågor om en ontologisk, pedagogisk, katalytisk samt taktisk autenticitet 
funnits. Dessa frågor kan besvaras genom att ifrågasätta huruvida deltagarnas åsikter i 

undersökningen har presenterats rättvist. Även frågor om ifall undersökningen bidragit till 
att medverkande kunnat skapa en bättre förståelse för den miljö och situation de befinner sig 

i, om de bättre förstått hur andra deltagare upplever denna miljö, om de kan förändra 

situationen de befinner sig i, samt om bättre förutsättningar skapats för dem att vidta 
åtgärder kan besvaras, ska tas i beaktning (Bryman & Bell, 2017). För att uppnå 

äkthetskriteriet har därför samtliga företag blivit erbjudna att ta del av studien för att kunna 
skapa en bättre förståelse för deras samt andra deltagares situation. Vidare öppnar denna 

handling upp för att deltagarna ska kunna kommentera eller ställa frågor om den 
genomförda studien för att erhålla den information de efterfrågar. Samtliga respondenter 

har även blivit informerade om att de kunnat komplettera med ytterligare information i 
anknytning till intervjuerna om de upplevde att någonting glömts eller borde förklarats på 

annat vis. Genom dessa tillvägagångssätt har därvid åtgärder vidtagits för att äkthet ska 

uppnås.  
 

3.10	Etiska	åtgärder	
Samtliga företag som blivit kontaktade och fått förfrågan om att delta i denna studie har 
preliminärt erhållit en kort beskrivning om studiens syfte för att kunna avgöra om de önskar 

att delta eller ej. Till de företag som sedan visade intresse för att delta angavs en ungefärlig 

tidsåtgång för intervjun och därefter bestämdes datum samt tid för genomförandet. Dagen 
innan intervjun genomfördes fick deltagarna även ta del av en frågeguide för att bli närmare 

informerade om vilka ämnesområden som skulle beröras. Vidare fick respondenterna en 
närmare förklaring av studiens syfte innan intervjuerna inleddes. Dessa steg har varit 

fundamentala i denna studie eftersom såväl ärlighet som öppenhet med studiens syfte kan 
ses vara en grundläggande princip för att påvisa god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). 

Detta vidare för att personerna inte ska riskera att bli utnyttjade för ett syfte de inte vet 

påverkan på deras egna verksamhet av (Christersen et al., 2016).  
 

Innan intervjuerna inleddes informerades även företagen om att deras deltagande var 
frivilligt och att de hade rätt att avstå frågor eller avbryta deltagandet. Samtliga medverkande 

tillfrågades även om samtyckte till att samtalet spelades in, vilket samtliga även uttryckligen 
godkände. Deltagarna blev därefter erbjudna att få godkänna innehållet efter att det 

summerats alternativt sammanställts; alla deltagare förutom en tackade dock nej till detta. 

Till en av deltagarna skickades även studien ut innan uppläggning för en sista konfirmering. I 
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slutet av varje intervju fick deltagarna även frågan om de godkände att de kontaktades i ett 

senare skede kring kompletterande uppgifter: exempelvis om det visade sig vara svårt att 

tolka vad de menade i ett specifikt fall. Även detta godkände samtliga respondenter. Genom 
att kontinuerligt fråga deltagarna om deras samtycke i undersökningens olika steg 

försäkrades således att samtliga aspekter av deltagandet endast skedde vid samtycke, vilket 
enligt Bryman och Bell (2017) är ett krav för att ett etisk förhållningssätt ska kunna påvisas. 

 
Vetenskapsrådet (2017) beskriver även att sekretess är en viktig aspekt att förhålla sig till för 

att hålla god forskningssed. För att tydliggöra för medverkade i studien att deras uppgifter 

behandlades i enlighet med god moral klargjordes det därför att de ljudfiler som samlades in 
samt den transkribering som senare skulle ske endast skulle behållas under arbetets gång 

och skulle raderas så snart uppsatsen blivit godkänd. Varje deltagare blev även förfrågad om 
de ville att företagsnamnet skulle hållas anonymt eller ej; respondenterna blev vidare 

informerade om att om ett företag ville hållas anonym skulle samtliga förbli anonyma. I detta 
fall godkände dock samtliga företag att företagets namn offentliggjordes. De enskilda 

personerna har däremot endast beskrivits genom sin roll och därmed hållits anonyma i den 
utsträckning att deras namn inte presenteras för läsaren.  

 

Av etiska anledning har samtliga inspelningar, anteckningar och dokumentation endast 
förvarats på privata och säkerställda enheter. Exempelvis har tjänster såsom Google Drive 

undvikits att användas för förvaring av personlig information av företag eller respondenter, 
detta då dessa tjänster tillhör en andrahandspart. Christersen et al. (2016) belyser vikten av 

att förhålla sig till den lag som råder för behandling av personuppgifter i en 
marknadsundersökning. I detta fall gäller dataskyddsförordningen, även kallad General Data 

Protection Regulation (GDPR). För att tillgodose denna lag har den insamlade informationen 

kring enskilda respondenter vidare inte delats utanför undersökningen utan har enbart 
behandlats av uppsatsskrivarna.  
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4.	Empiri	

I detta avsnitt presenteras det empiriska underlag som insamlats genom fem intervjuer 

med studiens respondenter. De övergripande rubrikerna i avsnittet har skapats utifrån den 
teoretiska referensramen för att vidare påvisa hur fallföretagens svar kan förankras till 

valda teorier. Strukturen har använts som ett första steg i den kvalitativa analysprocessen 
och för att besvara hur befintliga delningsekonomiföretag på den svenska marknaden 

kommunicerar med kunder i sociala medier. Underrubriker har därefter skapats för att 

förtydliga vad fallföretagen lyft som väsentligt inom respektive område. 

 

4.1	Delningsekonomin	som	fenomen	

4.1.1	Fördelar	med	delningsekonomin	

Under intervjuerna berörs ämnet delningsekonomi med samtliga respondenter varpå det 
framgår att inget av företagen använder sig av den specifika termen i sin 

marknadskommunikation. Däremot redogör samtliga företag för att de är 
delningsekonomiföretag och att de arbetar med eller förhåller sig till olika positiva fördelar 

med fenomenet. Hygglo påvisar detta genom att beskriva relationen till delningsekonomin 
enligt följande:  

 

"Från början så […] brydde vi oss egentligen inte alls om att vi var delningsekonomi utan 
det var mer ett fack som folk placerade oss i … och vi brydde oss inte så mycket om det, 

[men] på senare tid så har vi börjat inse att det kanske finns ett marknadsvärde i att lite 
mer trycka på... framförallt miljöaspekterna"   

 
Även Grannsaker beskriver att miljöfrågan är en viktig aspekt för dem. Respondenten 

beskriver att de främjar delningsekonomin genom att människor "nyttjar sina resurser på 
ett bättre och effektivare sätt", för att spara både pengar och på miljön. Detta är dock 

någonting som respondenten förklarar att de är dåliga på att marknadsföra. Respondenten 

nämner att de i marknadsföringen snarare tryckt på den nytta som användarna får genom 
användandet av tjänsten, såsom att det är smidigt och går snabbt att låna en pryl istället för 

att åka till en butik och handla. Senare framkommer det dock att försök har gjorts av företaget 
att kommunicera att "genom att låna en pryl istället för att köpa en pryl så sparar du dina 

egna pengar och du sparar på den gemensamma miljön", detta dock utan hittills märkbara 
framsteg. 

 

Även GoMore belyser att miljöaspekten är en viktig parameter för dem men lägger även extra 
betoning på den sociala aspekten och att det är någonting som de uppmärksammat som 

viktigt för sina kunder. Respondenten förklarar att detta inte är någonting kunderna själva 
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lyfter fram men att den sociala kontakten mellan personer ofta poängteras som positivt av 

kunder efter en genomförd samåkning eller bokning. I ett liknande sammanhang betonar 

marknadsansvarig på Brum miljöaspekten som en viktig del av delningsekonomin genom att 
förklara det i relation till sin marknadsföring: 

 
"Vi pratar en del om delningsekonomi, om varför det är positivt och sen framförallt det här 

med miljöaspekten... Och ja det hänger väl ihop en del delningsekonomi och miljöfrågor, i 
alla fall i det här fallet. Eftersom det blir billigare samtidigt som det blir miljövänligare".  

 

Förutom miljöaspekten lyfts således även en ekonomisk aspekt upp i samtalet kring 
delningsekonomin, vilket även GoMore senare beskriver kan vara en aspekt de kan rikta sin 

marknadsföring mot när de behöver få in fler bilar till sin plattform.  
 

GoMore konstaterar att de själva inte är involverade i samåkningen utan att de endast 
tillhandahåller en plattform som skapar möjligheten att dela. Detta förtydligas: "Företag 

lägger egentligen bara grunderna för att delningsekonomin ska kunna ske.".  Vidare 
betonade GoMore i detta sammanhang vikten av ”effektiv resursanvändning”. Samtliga 

övriga fallföretag beskrev detta behov av resursutnyttjande på ett likartat vis och påvisade 

även att miljöaspekten framträder som en central aspekt i deras marknadskommunikation. 
Snappcar klargör att de arbetar mycket med miljöfrågan genom att aktivt lyfta fram vikten 

av den: "miljöaspekten av den här, cirkulärekonomidelen den är väldigt väldigt viktig för 
oss".  Fortsättningsvis förklarar Snappcar att de brukar marknadsföra sig som bildelning, en 

undergrupp till delningsekonomi enligt respondenten, men tillägger senare att de inte 
fokuserar på att marknadsföra sig som ett delningsekonomiföretag utan endast bistår med 

själva plattformen.  

 

4.1.2	Risker	med	att	profilera	sig	som	delningsekonomiföretag	

I diskussionerna kring delningsekonomin lyfter även två av respondenterna att det finns 
risker med att marknadsföra sig som ett delningsekonomiföretag. Detta görs genom att 

flertalet företag uttrycker skepsis mot vissa företag som idag profilerar sig som delnings-
ekonomiföretag. Hygglo beskriver bland annat att det finns företag "som försöker profilera 

sig mot delningsekonomi men som ju ur ett svenskt perspektiv är lite problematiskt". 

Respondenten beskriver detta vidare genom att benämna företag såsom Taskrabbit och 
Taskrunner vars verksamhet baseras på att tid delas mellan parter, genom att tjänster i form 

av jobb köps och säljs. Respondenten förklarar att delningsekonomin ur ett svenskt 
perspektiv kan vara problematiskt att definiera då förhållandena kring arbetsgivare och 

arbetstagare och vem som ska betala skatt och liknande hamnar i en gråzon med tanke på 
denna aspekt. Beroende på sammanhang förklaras även vissa aspekter inom 

delningsekonomin i somliga fall även hamna i en negativ bemärkelse. Respondenten 
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summerar detta påstående med att säga att det finns "en risk att profilera sig inom 

delningsekonomi för att just buntas ihop med den här gig-ekonomin och grå arbetskraft 

och hela den biten."  
 

På liknande vis lyfter Snappcar fram att många svenska företag som jobbar med 
delningsekonomi har fått ett dåligt rykte i samband med att exempelvis Uber Pop stängdes 

ner. Respondenten förklarar att detta berodde på att de underliggande skattereglerna inte 
var tydliga och att denna typ av delning av många därför ansågs som tvivelaktig. Snappcar 

ger en ytterligare förklaring i att branschen fått dåligt rykte på grund av verksamheter i USA 

där såväl Uber som AirBnB ansetts blivit förknippade med att vara disrupting , vilket 
"handlar om att man bara [struntar] i lagstiftningen, du [struntar] i hur marknaden ser ut 

och bara går in och gör en grej och löser det i efterhand". Det dåliga ryktet beskrivs senare 
även ha påverkats av företag som är verksamma i Sverige då både Tiptapp och Voi beskrivs 

ha blivit tillfälligt nedstängda av olika myndigheter.  
 

Delningsekonomiföretag överlag beskrivs således ha fått ett dåligt rykte på grund av tidigare 
incidenter kopplade till andra verksamheter.  I detta sammanhang lyfter därför Snappcar 

även vikten av transparens mellan företag och beslutsfattare då det möjliggör för smidigare 

samarbeten, dock krävs det att kommunikationen är tvåsidig och att regler som klargörs även 
följs. Snappcar klargör även att de gärna vill samarbeta med andra företag för att främja 

delningsekonomin men beskriver att det blir kontraproduktivt att "försöka gå in och röja 
runt i en marknad när det finns lagar och regler för hur man får bedriva verksamheter."   

 
Även Grannsaker beskriver att det finns utmaningar som delningsekonomiföretag men 

förklarar istället att det beror på det rådande ”slit och släng samhället”, där det är fint att 

köpa eget och äga, och på motsatt vis förklaras det kunna betecknas som att folk inte har råd 
om de istället lånar av varandra. På så vis förklaras att motståndet som existerar inom det 

svenska beteendet påverkar delningsekonomin negativt. 
 

4.2	Delningsekonomin	som	en	tvådelad	användarplattform	

4.2.1	Hur	plattformen	är	uppdelad	till	två	sidor	

I diskussionerna kring företagens användare framkommer det att samtliga respondenter 
medvetet delar upp användarna av plattformen genom att kategorisera dem till två sidor. 

Den ena sidan utgörs av antingen låntagare, hyrestagare, passagerare eller av ett segment 
kallat demand (efterfrågan). Den andra sidan förklaras utgöras av uthyrare, förare eller ett 

segment kallat supply (tillgång). Användarna skiljs åt beroende på vilken sida de tillhör och 
hos GoMore förklaras demand-segmentet bestå av yngre användare, inte sällan studenter. 

Supply-segmentet är däremot lite äldre och består i många fall av de kunder som kör 
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regelbundet: "det är oftast de som jobbpendlar och kör mycket bil, eller de som är äldre och 

kör mycket från en stad till en annan". I marknadsföringen mot respektive sida förklaras 

den stora skillnaden utgöras av sammanhanget som budskapet presenteras i. Gentemot 
demand ligger fokus hos GoMore på äventyr och upplevelse. Exempelvis förklarar GoMore 

att de kan trycka på: ”kom ut och upplev naturen […] kom hem till mamma och pappa över 
jul”. Marknadsföringen mot supply-segmentet riktas däremot mer mot ekonomiska aspekter 

och miljöfördelar som samåkning främjar, snarare än äventyrsfördelar. 
 

Enligt Hygglo kan användarna tillhöra båda sidor men generellt tenderar de att tillhöra den 

ena eller andra. Respondenten förklarar att "antingen är man en person med massa prylar 
och då hyr man ut saker, eller så är man en person som behöver en pryl och då hyr man 

någonting.". När frågan lyftes om Hygglo kunde se någon skillnad på uthyrare och låntagare 
utvecklar respondenten svaret och berättar att de har "lite större övervikt män bland 

uthyrarna men … lite mindre övervikt bland hyrestagarna". En tanke förklaras även finnas 
om att det står många kvinnor bakom den manliga användaren och att beslutet om att hyra 

troligen tas tillsammans men att bokningen ändå genomförs av mannen i många fall, troligen 
på grund av befintliga sociala konstruktioner. Den tanken ledde även till ett uttalande om 

korrektheten av den befintliga målgruppen:”[Hygglos] uppfattning är väl också kanske att 

målgruppen som vi har kanske inte är helt representativ för hur användandet egentligen 
ser ut.”  

 
Förutom ovannämnt förklaras inte Hygglo dra någon övervägande gräns mellan de två 

sidorna, utan lägger istället mer fokus på vad kunderna drivs av. Respondenten beskriver att: 
"superanvändarna som egentligen gör mest för miljön, de är inte alls drivna av 

miljödrivkraften utan de är ofta helt drivna av pengar och att tjäna pengar". De som 

således gör mest för miljön anser Hygglo i många sammanhang inte göra det medvetet, utan 
det blir snarare en följd av de ekonomiska fördelarna användarna uppskattar. Den stora 

drivkraften förklaras vara att ”göra lite affärer eller sådär”. Däremot beskriver respondenten 
från Hygglo att en del av topputhyrarna har ett märkbart miljödriv. Hygglo beskriver i detta 

sammanhang att kvinnor ofta har ett högre engagemang kring miljöfrågor men att merparten 
av Hygglos befintliga användare är män, varpå diskussionen igen kopplas till frågan om 

kvinnors förekomst bakom männens engagemang.  

 

4.2.2	Att	få	användare	till	den	tvådelade	plattformen	

Hygglo berättar även att de vid sin start trodde att en svårighet skulle ligga i att få folk att 
hyra ut saker, de märkte dock snabbt att detta inte var problematiskt. Istället lärde de sig att 

marknadsföring som var fokuserad till att lyfta faktumet att kunden tjänar pengar har en 
tydlig slagkraft. Hygglo medger däremot att de inte än lyckats hitta hur de ska nå ut till de 

som ska hyra saker. Hygglo tillägger: "Det vi däremot har sett är att när vi annonserar för 
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att folk ska hyra saker, då är det som att uthyrarna också fattar grejen." På detta vis 

förklaras Hygglo nå både låntagare och uthyrare när de kommunicerar till låntagarna, men 

om de däremot vänder sig till uthyrarna får de inte med låntagarna på samma sätt. I ett 
liknande sammanhang berättar Grannsaker att de förväntade sig att en utmaning skulle ligga 

i att få folk att börja låna saker av varandra, istället påvisades motsatsen: "det var betydligt 
fler människor som vill låna ut än människor som faktiskt vill låna". Det förklaras således 

av både Hygglo och Grannsaker vara väldigt lätt att få in prylar och folk som vill låna ut, men 
väldigt svårt att få människor att börja låna.  

 

Brum förklarar att de delar upp användarna till att stå på två olika sidor av plattformen, där 
användarna benämns som ”förare” och ”passagerare”. När frågan ställs om 

marknadsföringen skiljer sig mellan sidorna framkommer det att Brum snarare riktar sin 
marknadsföring mot målgruppernas intressen än om det behövs fler förare eller passagerare. 

Exempelvis fokuserar de på om kunderna är fotbollssupportrar som behöver åka till en 
bortamatch, eller om de är en målgrupp som ska gå på festival. Övervägande delar av 

målgruppen är dock yngre vilket förklaras vara varför Brum även innehar samarbeten med 
bland annat universitet.  

 

Till skillnad från de andra företagen nämner inte Snappcar specifika fall där 
marknadsföringen riktas mot den ena eller andra användargruppen. En uppdelning görs 

däremot mellan typen av användare och marknadsföringen nämns vara riktad mot alla som 
kan tänka sig hyra ut sin bil på ”bilsidan” eller som behöver tillgång till en bil på 

”hyrestagarsidan”. Vidare beskrivs fokus riktats mot storstadsregionerna då de lättast finner 
både ”bilar” och ”hyrestagare” i dessa områden. Senare under intervjun nämner dock 

Snappcar att de i sina kampanjer på Facebook endast väljer att rikta sin marknadsföring till 

de som äger en bil. 
 

4.3	Val	av	kommunikationskanal	
Samtliga företag nämner att de idag använder sig av sociala medier i sin 
marknadskommunikation, dessutom nämner tre av fem fallföretag att denna typ av 

marknadsföring är deras huvudsakliga fokus. Brum nämner bland annat att de valt att 

använda sociala medier för att: "få användare och även att nå ut till människor". Valet styrks 
genom att  Brum förklarar att sociala medieplattformar fungerar väl med tanke på 

marknadskommunikation eftersom det tillåter ”direktkommunikation med [Brums] 
användare” och kan därför användas för att väcka intresse hos nya användare. GoMore 

berättar istället att anledningen till att de har valt sociala medier som 
marknadsföringskanaler grundar sig i styrkan som ligger i att se snabba resultat, då de själva 

kan hålla i spakarna och inneha en kontroll samtidigt som de kontinuerligt kan mäta och 

utvärdera prestationen. De sociala medier som lyfts fram av fallföretagen som deras 
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marknadsföringskanaler är Facebook, Instagram, Twitter samt företagsbloggar, varav 

Facebook beskrivs användas mest, följt av Instagram.  

 

4.3.1	Facebook	som	kommunikationskanal		

Flertalet av företagen tillägger även i detta sammanhang att Facebook är den kanal som de 
kan nå ut till flest användare genom, både befintliga och nya. Snappcar beskriver bland annat 

att ”vår absolut största reach är Facebook" och tillägger att "om vi vill nå många människor 
med någonting, så lägger vi ut där." Vidare berättar GoMore att "vår digitala 

marknadsföring är framförallt drivande på Facebook" samtidigt som Hygglo beskriver att 
"Facebook är den med kanske störst marknadsföringspotential, […] där kan man nå både 

nya och befintliga användare". Grannsaker, till skillnad från de andra, anger att de valt 

Facebook som kommunikationskanal eftersom de anser kanalen vara det bättre alternativet, 
om man inte vill köpa sin annonsering. Att kanalen är smidig att använda och kostnadsfri för 

organiska inlägg betonas därför vara anledningen varpå de valt att använda Facebook. 
 

4.3.2	Instagram	som	kommunikationskanal	

Brum berättar däremot att de valt att vara mer aktiva på Instagram och att de har avvaktat 

med Facebook eftersom "det kräver ganska mycket tid och det är ganska svårt att vara 

överallt samtidigt och vara störst överallt samtidigt.". Syftet beskrivs däremot, oavsett 
kanal, vara: ”att få användare och spridas”. Respondenten styrker varför de valt att avvakta 

med Facebook genom en förklaring om att många beslut baseras på chansningar och att 
användandet av sociala medier kan bli dyrt och ineffektivt om man inte är väl insatt. 

 

4.3.3	Facebook	och	Instagram	i	kombination	

Flertalet fallföretag beskriver vidare att en av anledningarna till att de även använder 

Instagram som kommunikationskanal beror på att kanalen är väldigt kompatibel med 
Facebook. Hygglo berättar att Facebook kan användas organiskt men att det även används 

som ett annonseringsverktyg i kombination med Instagram; jämfört med andra medier 
förklaras det finnas en tydlig styrka i att Instagram och Facebook kan användas i 

kombination. Respondenten förklarar att "Annonseringen sitter ju ganska mycket ihop. 
Annonserar du nånting på Facebook så går det också att ganska lätt annonsera det på 

Instagram.". I annonseringssyfte beskriver Hygglo att kanalerna med fördel används som 
kompletterande verktyg i de fall målsättningarna med aktiviteterna är densamma, varpå 

målet kan vara exempelvis räckvidd eller samtal med befintliga användare.  

 
När Hygglo får frågan om deras mål med sociala medier förklarar respondenten att de ser sin 

marknadsföring genom en säljtratt som går från awareness till interest till consideration och 
sedan mynnar ut i att kunden aktiveras (hyr) och i sista steget hyr igen. Inom flera av stegen 
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har företaget sedan valt att använda sig av olika sociala medieplattformar där Facebook och 

Instagram bland annat används till att skapa varumärkeskännedom. Ytterligare 

marknadsföring riktas sedan via Facebook mot de kunder som visat intresse, för att få dem 
att faktiskt agera och hyra någonting. Vidare berättar Hygglo även i detta sammanhang att 

Facebook och Instagram är väldigt kompatibla och att de därför valt att använda sig av dessa 
då de i förhållande till andra medier "är väldigt lätta att styra mot olika målgrupper och 

[Facebook] är ett väldigt lättanvänt annonseringsverktyg, jämfört med mycket annat". 
Dessutom tillägger Hygglo att deras marknadsföring blivit fokuserad till sociala medier och 

Google AdWords eftersom Schibstedt, som investerat i företaget, står för marknadsföringen 

av traditionellt slag.  
 

4.3.4.	Företagsbloggar	som	kommunikationskanal	

Av de intervjuade företagen beskriver både GoMore och Snappcar att de valt att använda sig 

av en företagsblogg som kommunikationskanal. Snappcar beskriver att bloggen är en bra 
kanal för att integrera med människor men att spridningen nästan enbart sker via andra 

medier, såsom Facebook. Även GoMore beskriver att bloggen med fördel används 
tillsammans med Instagram och Facebook då de ”säger samma sak, men med olika vinklar 

och olika mängd innehåll”. På liknande vis utvecklar Snappcar att de använder bloggen och 

exemplifierar ett sammanhang där ett blogginlägg skrevs, som efter ett par dagar delades och 
”boostades” genom en publicering på Facebook, där målgruppen var Snappcars följare samt 

följarnas vänner. Snappcar förtydligar i detta sammanhang att: ”Bloggen i sin tur har inget 
eget sätt att sprida sig själv på”. 

 

4.3.5	Twitter	som	kommunikationskanal	

Samtliga företag som deltog i intervjuer nämner att de även har ett konto på Twitter, däremot 

nämner samtliga respondenter att de inte är särskilt aktiva på plattformen. GoMore förklarar 
att "Vi får notifikationer om någon skulle kommentera eller skriva någonting, och då .. 

integrerar vi där, men annars så är det inget som vi jobbar aktivt med".  Inte heller Brum 
anger att de använder sig av plattformen men beskriver att "vi har planer på att använda 

Twitter". Anledningen till detta beskrivs vara att framförallt fotbollsprofiler har ett stort 
antal följare på Twitter, i jämförelse med andra kända profiler, kanalen blir då relevant för 

att nå målgrupper såsom fotbollssupportrar.  
 

Även Hygglo tar upp att deras användande av Twitter ligger långt bakom Facebook och 

Instagram: "Jag tror det enda vi har på Twitter är en automatpublicering av saker vi lägger 
upp på Instagram". Senare tillägger Hygglo att de delat upp användandet av 

kommunikationskanalerna där Twitter är mer fokuserat till att lyfta politiska frågor kring 
delningsekonomi eller visioner. Detta förklaras inte ske på konsumentnivå utan riktas 
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snarare mot beslutsfattare och journalister. Hygglo tillägger att den stora nackdelen med 

Twitter är att det inte är så många som använder plattformen.  

 

4.4	Kommunikationsmetod	

Under intervjuerna framkom det även att kommunikationen som sänds till företagens 
användare till stor del sker genom företagens egna kanaler, vilket även de genomförda 

dokumentstudierna styrker. När frågan ställs om vilka parter innehållet på sociala medier 
kommuniceras genom framkommer det däremot även att de flesta fallföretag har använt sig 

av olika sorters samarbeten där kommunikationen återigen främst presenterats i företagens 
egna kanaler. 

 

Övervägande försöker Hygglo däremot "vara lite mer lättsamma och i bästa fall lite roliga", 
i ett försök att inte framstå som ett tråkigt företag. Hygglo vidareutvecklar detta och 

förklarar: "och egentligen är väl det bara något slags försök att bli ihågkommen.". Även 
GoMore beskriver i ett liknande samtal att de vill "synas och höras som en kul verksamhet" 

men beskriver inte ytterligare hur detta sker. Snappcar vill istället kunna ses som schyssta 
och förklarar att kunden ska "kunna mötas av en speciell ’tone av voice’, mötas av en öppen 

och tillgänglig plattform, och kunna se att vi är ganska schyssta". Vidare förklaras detta 

dock behövas planeras långsiktigt då det är svårt att uppfylla målet på kort tid: "Det är 
verkligen supersvårt att bygga kortsiktigt. Det är verkligen bara något att återspegla till 

varje kommentar, varje kampanj vi gör, allting sånt”. 
 

4.4.1	Kommunikation	med	hjälp	av	samarbeten	

Brum förklarar att "Vi samarbetar med ganska många kända profiler i Sverige" och 

tillägger att det handlar om ett femtiotal kändisar som sponsrar dem. Exempelvis lyfte Brum 
att de tagit hjälp av flertalet fotbollsspelare samt artister och sociala medieprofiler, i syfte att 

få profilerna att rekommendera och uppmuntra till intresse för samåkning, via sociala 

medier. Detta specifikt då Brum vänder sig till mer specifika målgrupper såsom 
fotbollssupportrar, studenter eller festivalbesökare och relevanta influencers efterfrågas av 

Brum för att influera dessa målgrupper till samåkning. Fotbollsspelare förklaras exempelvis 
användas för att rekommendera tjänsten till fotbollssupportrar som kan samåka till bland 

annat bortamatcher. På samma sätt vänder sig artisterna till de användare som ska på 
festivaler. Brum tillägger: "Sen har vi typ vanliga influencers som är lite allt i allo men vi 

försöker att ha profiler som riktar sig till vår målgrupp". Brum förklarar att detta grundats 

i forskning: " Vi har kollat mycket på forskning som visar att har man någonting 
gemensamt, som till exempel att man hejar på samma fotbollslag, så har man större 

tendenser att samåka.". 
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Även Hygglo beskriver att de provat olika samarbeten för att kommunicera med kunder, både 

med större och mindre kända parter. Dessa har bland annat varit med IKEA, 

Konsumentföreningen i Stockholm (KF) och en influencer som beskrevs av Hygglo vara en 
person "många som rider i Sverige följer på Instagram". Det senare samarbetet beskrevs 

utgöras av att influencern gjorde "små roliga filmer”  som lades ut på sin egna Facebook och 
Instagram och som senare även spreds i Hygglos sociala medier. Mer specifikt delades detta 

enligt dokumentstudier då på Hygglos Facebooksida. Målet med detta förklarades vara att 
influencern "skulle få folk att lägga upp hästtransporter för uthyrning". Samarbetet 

beskrevs som lyckat då uthyrningskategorin inte var stor innan samarbetet men "nu är 

hästtransporter en kategori vi ändå har, det hyrs inom den kategorin". 
 

Brum beskrev under sin intervju ett samarbete med en influencer, som gav mindre effekt än 
förväntat. Brum förklarar att detta samarbete bestod av en reklamvideo, vars svaga punkt 

anses vara att den "var lite för professionellt gjord och vi kände att det därför inte gav lika 
mycket". Reklamvideon kan enligt observationerna ses ha delats på Brums Facebook och 

Instagram och en av två videor utgörs av att influencern reflekterar över sina bilresor och att 
det vid resor alltid finns lediga platser kvar i bilen. Influencern uppmanar sedan människor 

till att slå ett slag för skogen och miljön och att börja samåka.  Respondenten utvecklar under 

samtalet att det var "tydligt att det var reklam" och av denna anledning beskrivs att Brum i 
framtida samarbeten bestämt sig för att kändisarna ska "prata direkt i sin telefon som att 

det vore naturligt". Brum tillägger:  
 

”Om vi har gått till en studio och allt så ser det inte lika naturligt ut som att de tar upp sin 
mobil och bara … pratar med den … rakt ut till sina följare och rekommenderar någonting, 

det känns lite mer genuint. Och vi har märkt att även fast vi inte får lika många visningar 

så ger det mycket mer". 
 

Respondenten lyfter även att Brum använt detta tankesätt i samarbeten med bland annat 
fotbollsspelare där dessa fått prata direkt till sina fans:  

 
"När man pratar genuint så blir det inte alltid helt perfekt … meningsbyggnader blir lite 

annorlunda och så men det känns genuint och det är ändå det som är det viktigaste, utan 

att man … att man ska pressa målgruppen.". 
 

Brum summerar denna tankegång med att förklara att många företag använder sig av 
influencers och att det därför blir svårt för kunden att se vad som är genuint och vad 

influencers exempelvis bara gör för pengar. Brum betonar vikten av att väcka ett genuint 
intresse och att tilltala sina användare snarare än att pressa målgruppen till ett visst 

agerande.  
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4.4.2	Kommunikation	i	syfte	att	engagera	användare	

Hygglo förklarar att samarbeten överlag är svåra då de sällan ger någon effekt. Vid en 
jämförelse mellan deras tidigare samarbeten med IKEA, KF och influencern inom ridning  

säger Hygglo att "20 000 hästtjejer är sjukt mycket bättre än 2,7 miljoner IKEA family 
medlemmar, verkligen". När Hygglo senare spekulerar vidare i detta kommer det fram att 

respondenten anser att "sammanhang är viktigare än storlek" då en användare inte är lika 
engagerad i ett nyhetsbrev från en matbutik som i ett inlägg från en bloggare, som kunden 

följer av eget intresse. Engagemanget förklaras vara högre när ett humoristisk filmklipp kring 
hästsläp läggs upp eftersom det motsvarar innehåll som följarna är vana vid, vilket gör att 

innehållet i sin tur blir mer engagerande.  Hygglo gör vidare en jämförelse med en 

Coopmedlem som "bara vill ha rabatt på sitt nästa smörpaket, att för dem prata om att 
hyra ut grejer, det blir liksom inte... jag tror att grejen är sammanhang och mindset man 

har."  
 

Även GoMore berättar om ett samarbete med Roskildefestivalen, som uppkommit efter en 
insikt om att många unga i Danmark samåker till festivalen. I och med samarbetet fick 

GoMore tillgång till ett visst antal parkeringsplatser på festivalen, och företaget visade då 

detta i sina egna sociala medier samt via Roskildefestivalens kanaler. På grund av 
samarbetets framgång finns nu planer hos GoMore att tillämpa kampanjen även på den 

svenska marknaden.  
 

Snappcar beskriver att de även i omgångar kan lägga några timmar på att bemöta troll på 
Facebook. Att däremot använda tillvägagångssätt där kunderna ska gilla och dela innehållet 

med sina vänner anser inte Snappcar är intressant för dem. Om de hade haft ett uttryckligt 

mål att få kunder att engagera sig i innehållet hade de istället använt andra metoder: 
 

"Då skulle jag nog se till att skapa lite kontroversiell content som man kan ha åsikter om. 
Men just det här klick-fiskandet och like-jagandet det är inte där jag är. Det är inte det 

sättet jag jobbar på med marknadsföring". 

4.5	Kommunikationens	frekvens	

Under intervjuerna resonerades det kring hur aktiva företagen behöver vara i deras olika 
kommunikationskanaler. Dokumentstudien har utöver de erhållna svaren gjorts för att 

kartlägga respektive företags frekvens (se Bilaga 2).  
 

4.5.1	Frekvensen	på	Instagram		

GoMore talar om Instagram och beskriver att "Vi håller kanske 1-2 inlägg i veckan, och 

kanske 2-3 inlägg på Facebook i månaden.". Enligt dokumentstudien framgår det även att 
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frekvensen är högre under specifika tidsperioder, då de på Instagram delat upp till 9 inlägg 

på en månad och på Facebook delat upp till 11 inlägg. Brum är vidare övertygade om att det 

behövs hållas en hög frekvens på Instagram och förklarar att: 
 

"Man ska helst försöka hålla det till en gång per dag minst, och det har med algoritmer att 
göra. Instagram har lite algoritmer som gör att om du inte lägger upp regelbundet så blir 

din räckvidd mindre. Ju mer regelbundet du lägger upp, desto större blir din räckvidd".  
 

Brum tillägger i samtalet att detta kan konstateras om man tittar närmare på den dagliga 

statistiken på ett inlägg. Vidare förklaras det vara en av anledningarna till varför Brum varit 
mindre aktiva på Instagram de senaste två månaderna, då de inte kunnat fokusera på att 

marknadsföra verksamheten. De har aktivt valt att fokusera på ett ’allt eller ingenting’-tänk 
med deras aktivitet då de lagt märke till tidigare statistik och därmed dragit slutsatsen att 

"det hjälper inte så mycket att lägga upp en gång i månaden ändå, då behöver man inte 
lägga upp alls.". Dokumentstudien pekar på att när Brum varit som mest aktiva har de hållit 

en frekvens på mellan 10-22 inlägg i månaden men att de, som respondenten beskriver, 
knappt delat några inlägg under de senaste månaderna. 

 

4.5.2	Frekvensen	på	Facebook		

I enlighet med Brums förklaring berättar Snappcar att de dagligen är synliga på Facebook 

med kampanjer och annonser mot användare som äger en bil, men att de väldigt sällan gör 
organiska inlägg. I enlighet med dokumentstudien beskriver Hygglo att de för tillfället lägger 

upp ett inlägg i veckan på Facebook, två på Instagram (inklusive ett i veckan på deras story) 
och dessutom delar de ett inlägg på deras separata Prylsvinn-konto på Instagram. Fokus 

förklaras dock ligga på att få upp en frekvens de kan hålla och planen utvecklas vidare enligt 

följande:  
 

"[Hygglo] testar vad som fungerar och inte fungerar för att kunna förfina planen framåt. 
Så första steget i den planen är ju att börja förstå vad som engagerar folk och inte, och 

andra steget är att då fatta mer frekvens och volym på inlägg". 
 

4.5.3	Frekvensen	på	Företagsbloggar	och	Twitter		

Aktiviteten på Snappcar och GoMores bloggar nämns inte under intervjuerna men kan enligt 

dokumentstudien ses ske sällan. Snappcar har sammanlagt skrivit 11 inlägg under en 14 

månaders-period och GoMore har publicerat 4 inlägg under samma period. GoMore 
förklarar dock att de nyligen bytt domän och hemsida och då inte överfört inläggen från deras 

tidigare blogg. Frekvensen på Twitter diskuterades heller inte närmare under intervjuerna 
då alla företag förutom Snappcar nämner att de inte är aktiva på plattformen. 
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4.6	Kommunikationens	innehåll	
Vad för typ av innehåll som delas av företagen i deras kanaler förklaras bland annat styras av 

när och varför informationen väljs att delas samt i vilken kanal som kommunikationen sker.  
 

4.6.1	Kommunikationens	innehåll	på	Instagram		

GoMore förklarar att Instagram, i kontrast till Facebook, är mer fokuserat till inspiration och 

storytelling, samt att inläggen huvudsakligen brukar inneha ett kortare budskap. GoMore 

tillägger att "Är det mer att vi vill visa en fin ort eller plats att besöka så skulle det vara en 
bild på den platsen på Instagram.". På liknande vis berättar Hygglo att när de använder sig 

av Instagram är det mer fokus på tilltalande bilder samt inspiration och inte så mycket text. 
Bland annat förklaras detta bero på att Instagram "är bara ett scrollflöde, folk sitter ju bara 

och scrollar på, så man måste göra något som är fint men kanske inte egentligen säger så 
mycket om Hygglo.". På liknande vis belyser även Snappcar att Instagram för dem handlar 

om att lägga upp estetiska bilder på bilar för att visa att de är  ett lite trevligt, mysigt 

varumärke. På så vis förklaras det handla om att synas och finnas till på Instagram. 
Fortsättningsvis förklarar Snappcar att en nackdel med Instagram däremot är att de inte har 

någon räckvidd i kanalen, bland annat på grund av att förmågan att länka innehåll saknas. 
Detta är även någonting Hygglo poängterar genom en förklaring om att formatet på 

Instagram är en nackdel eftersom det inte går att ha länkar i annonstexter. 
 

4.6.2	Kommunikationens	innehåll	på	Facebook	

Hygglo nämner att Facebook, i jämförelse med andra social medier, fungerar väl i syfte att 

influera kunder, detta då Facebook förklaras vara: "mer en marknadsföringskanal där man 

faktiskt kan påverka folk". På liknande vis berättar Snappcar att Facebook är den kanal som 
de bäst kan få kunder att agera genom. Däremot ser Snappcar att "nackdelen med Facebook 

är att man måste betala för att göra någonting". På grund av Facebooks förmåga att skapa 
agerande tillägger dock Snappcar att "då kan man få ta den [smällen] att det kostar pengar". 

På liknande vis förklarar även Hygglo att en nackdel med Facebook är att ”man får ju ingen 
spridning om man inte betalar någonting” och att det annars krävs en viral spridning av 

innehållet för att det ska synas för mer än några hundra av företagens följare.  

 
Enligt GoMore ligger en viss svårighet med användandet av Facebook som 

kommunikationskanal i att användare blivit mer medvetna om marknadsföringen i kanalen: 
"Facebook i stort har ju färre och färre börjat använda sig av just för att det har blivit 

väldigt mycket reklam och sponsrade inlägg framför att det är statusuppdateringar." Både 
Facebook och Instagram förklaras däremot av GoMore fortfarande ha mycket styrka 

eftersom det går att bestämma vem som ska kunna se innehållet. På så vis beskrivs en högre 
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relevans kunna skapas om innehållet delas på Facebook.  GoMore tillägger dock att: " har 

man inte en hög relevans så kan man inte göra så mycket som företag, utan då får man 

förlita sig på att de riktlinjer och de metoder som kanalerna har, passar oss.".  
 

GoMore beskriver vidare att de använder Facebook till att skapa ett användarintresse och i 
syfte att "komma åt konverteringar framför brand awareness". Med detta förklaras 

Facebook vara "mer fokuserat på ett köp".  Detta förklaras vidare kunna ske genom att en 
annons läggs ut i syfte att de ska få napp eller få användarna att boka en bil. En sådan annons 

förklaras exempelvis kunna utgöras av att innehåll kring vilka typer av bilar som kan hyras 

via GoMore presenteras. 
 

4.6.3	Kommunikationens	innehåll	anpassas	efter	målet	med	inlägget	

Eftersom GoMore är rätt nya i Sverige, där inte tillräckligt många känner till dem än, handlar 

deras kampanjer även "om att skapa något relevant att prata om. Vi måste även vara 
ganska informativa och det i kombination, det kan vara rätt svårt." Svårigheten förklaras 

vidare ligga i att de endast får några sekunder av en användares flöde, där företaget ska lyckas 
vara "informativa, roliga och intresseväckande med endast ett par ord". Såväl innehållet, 

segmentet och tidsperioden beskrivs därför påverka vilken typ av respons deras kampanjer 

får. 
 

Även Hygglo är inne på vilken typ av innehåll som engagerar användarna och förklarar att de 
gånger de får till humoristiska inlägg brukar responsen vara bättre. Ett exempel som lyfts 

fram är en tävling som arrangerades där en bild lades upp på en person som var utklädd till 
kackerlacka. Individer skulle i tävlingen gissa djuret för att vinna en flaska insektsspray. 

Hygglo förklarar att denna metod spontant brukar fungera om användarna får ett pris: "Ger 

man folk pengar så engagerar de sig typ". Detta utvecklas senare då Hygglo beskriver att 
det inte spelar någon större roll vad priset är: "Det är nog mer symboliskt, alltså oavsett om 

man har chans att vinna en flaska insektsspray eller hundra spänn att hyra för […] folk är 
giriga". 

 
I ett annat fall beskriver Hygglo att de inte tycker att bilder fungerar för att skapa 

varumärkesmedvetenhet hos deras kunder. Av denna anledning har de gått mot att endast 

använda sig av texter eller påståenden, vilket bland annat resulterat i en varumärkeskampanj 
på Facebook: "Hen har, du hyr". Tanken med kampanjen beskrivs vara att den ska uppfattas 

som lite konstig för att kunden ska komma ihåg företaget, alternativt bara färgen lila 
(Hygglos signaturfärg) eller i bästa fall namnet Hygglo. 

 
Snappcar lyfter däremot fram ett samarbete med Volvo, som hade andra mål än övriga 

fallföretags samarbeten då fokus låg på att få Skatteverket att specificera reglerna för hur 
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man får dela sin bil och hur man betalar skatt för det. Detta tryckte Snappcar på till följd av 

uppståndelsen som existerat kring regleringar för olika delningsekonomiföretag och för att 

"visa att bildelning växer, kolla vad stort det här börjar bli, till och med Skatteverket skriver 
om det.". Vid detta tillfälle skrev företaget ett långt blogginlägg för att vid ett senare tillfälle 

enkelt kunna länka inlägget och på så vis integrera det med Facebook. Dokumentstudien 
bekräftar att inlägget bestod av en ingående förklaring kring hur skatter vid bildelning 

betalas, huruvida det är tillåtet att dela sin bil, vad bildelning avser samt att det innehöll 
länkar som gick till Skatteverkets hemsida. Genom att sprida inlägget förklaras Snappcar ha  

skapat uppmärksamhet kring samarbetet och på så vis kunnat nå fler med sitt budskap. 

Snappcar berättar att "det gjorde en enorm skillnad, för nu kan vi alltid, alltid, alltid, i alla 
situationer säga: Skatteverket har en sida om oss, det är inget shady". 

 

4.6.4	Planering	av	kommunikationens	innehåll		

GoMore berättar att när de gör inlägg på Facebook brukar de försöka ligga på en 70/30 
fördelning gällande vilket typ av innehåll som presenteras. En tanke beskrivs finnas om att 

30 procent ska vara deras egna innehåll, medan 70 procent av innehållet ska delas från en 
annan källa, genom att exempelvis länkning till en artikel sker: "Och med det kan det då vara 

artiklar eller andra relevanta ämnen som vi tycker ger mening för oss. Som skatteregler". 

På detta vis förklaras GoMore vilja påvisa relevans genom att lyfta ämnen som är av intresse 
och relevanta för deras verksamhet. Denna typ av kommunikation brukar då innebära 

mindre planering. Dokumentstudierna bekräftar att innehåll från andra källor lyfts men 
övervägande kan innehållet fortfarande ses komma direkt från GoMore. GoMore fortsätter 

att beskriva: "Är det däremot en kampanj på Facebook då planlägger vi ju det med varför 
ska vi nå ut med det här nu". Vidare förklaras det att en sådan aktivitet innebär flera veckors 

planering, vilket exempelvis är fallet för deras nuvarande kampanj, som syftar till att få in 

fler bilar.  
 

Även Hygglo berättar att deras aktiviteter varierar mellan spontana och planerade inlägg. Det 
beskrivs av respondenten att Hygglo har en slags content plan de förhåller sig till för inlägg i 

sociala medier. Vidare förklaras att verksamheten "brukar ligga några dagar fram i 
planeringen i alla fall, eller någon vecka.". Dock poängterar även respondenten att om 

någonting dyker upp på sociala medier som företaget anser relevant för verksamheten och 

som de även vill sprida vidare, så görs vanligtvis ett spontant inlägg. 
 
När planeringen diskuteras med Brum förklarar respondenten att de avvaktat under den 
senaste tiden på grund av vissa oplanerade händelser, men att deras kommunikationsplan är 

långsiktig och i många fall planeras i flera steg och månader framåt. Brum lyfter även att de 
använder sociala medier väldigt kraftigt i ett av respondentens andra bolag, vilket visat sig 

vara effektivt. Brums kommunikationsplan förklaras därför inspireras av det andra bolagets 



 53 

framgång i marknadsföringen. Som ett första steg förklaras planeringen vara fokuserad till 

att sätta ramar för hur de ska få kontot på Instagram att se tilltalande ut. Innehållet förklaras 

samtidigt behöva vara informativt och tilltalande för både befintliga och nya användare.  
 

Vilken typ av innehåll som kommuniceras förklaras fortsättningsvis av GoMore kunna var 
säsongsbaserat. Under högsäsonger förklaras större fokus läggas på erbjudanden och att visa 

varför GoMore är det bättre alternativet. I lågsäsong ligger fokus istället på att skapa en 
medvetenhet hos kunderna genom "att bygga en grund för att vi blir ’top of the mind’ när 

folk ska ut och resa". Vidare lyfts tajmingen upp av GoMore som en aspekt som påverkar hur 

väl en kampanj lyckas: "Jag tror vi lyckas bättre inför ett påsklov eller ett sportlov än vad 
vi gör en vanlig dag i mars". Respondenten utvecklar att:  

 
"Är det högsäsong kring jul när vi vet att det är mycket bokningar och folk ska iväg och 

resa så är det mer fokus på erbjudanden och kampanjer, framför att vi ska skapa 
förtroende och tillit.".  

 

4.6.5	Att	skapa	förtroende	med	hjälp	av	innehåll	

Under intervjuerna dök även frågan om förtroende upp, varpå GoMore förklarar att om de 

behöver få folk att boka en samåkning eller bil handlar det mycket om att skapa och lyfta 
verksamhetens fokus på tillit och transparens. I dessa tillfällen förklarar GoMore att det är 

"fokus på att hellre vara informativ", vilket exempelvis kan ske genom en beskrivning av hur 
de säkerställer att deras plattform är trygg. Bland annat kan bloggen användas, i första hand 

för att presentera längre inlägg i syfte att informera och mer utförligt förklara nya funktioner 
eller händelser inom företaget. I många sammanhang beskrivs Facebook återigen användas 

som komplement för att driva trafik och engagemang till GoMores blogg genom länkande 

innehåll. 
 

4.7	Kommunikationens	riktning		
Intervjuerna kom även att behandla hur företagen interagerar med sina kunder genom 
kommunikationen i sociala medier. Fyra av företagen beskrev att de olika kanalerna de 

använder sig av kräver integrering med kunder och att detta bland annat sker genom att de 

svarar på kommentarer. Utöver detta skiljde sig däremot tillvägagångsätten mellan 
fallföretagen. 

 

4.7.1	Att	integrera	genom	kommentarer	och	svara	på	kundfrågor	

För att interagera på Instagram beskriver GoMore att de bland annat brukar söka på hashtags 
som de vill bli förknippade med,  såsom ’sustainability’ eller ’delningsekonomi’. Därefter kan 

de dela innehållet, alternativt gilla eller kommentera andras uppslag, för att driva trafik till 
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sin egen kanal. Hos GoMore förklaras en kontinuerlig önskan finnas om att få folk att 

kommentera eller dela innehåll de själva lägger ut men GoMore beskriver sig inte lägga fokus 

på detta. Istället förhåller sig GoMore till att: "'kommenterar folk så svarar vi, men det är 
inte med tanke på att vi ska föra en dialog med folk via våra kampanjer eller posts". På 

liknande vis beskriver Hygglo att deras kommenterande brukar ske spontant: 
 

"Det är lite mer spontant hur mycket tid man har just där och då – vad man svarar på och 
inte. Men man försöker ju, om folk kommenterar och sånt försöker man ju ge minst en like 

i alla fall”.  

 
Även Brum förklarar att de alltid försöker svara på de frågor kunder ställer men att det sker 

i den mån de har tid. Däremot förklarar Brum att de anser att de har för lite följare för tillfället 
för att posta frågor i flödet då det inte ser bra ut för imagen om de ställer frågor utan att 

någon, eller att ytterst få, svarar. I dagsläget har Brum cirka 3900 följare och Brum förklarar 
vidare att "sen försöker vi få kanske 500 följare till innan vi ställer någon fråga, för vi vill 

inte att det ska se [dåligt] ut". Med detta förklaras att Brum kan testa ett inlägg flera gånger, 
i väntan på att rätt mängd användare eller följare ska kunna ge respons på innehållet.  

 

Hygglo beskriver under sin intervju att de även arbetar med att dela vidare de frågor som 
dyker upp från användare. På Facebook tar de exempelvis upp vanligt förekommande frågor 

i syfte att utbilda användare kring hur Hygglo fungerar, exempelvis kan de behandla en fråga 
som: Vad händer om din pryl går sönder? På Instagram kan de istället ställa frågan om vad 

kunderna hyrt på plattformen, låta kunden svara, och sedan göra ett inlägg av de svar som är 
intressanta eller humoristiska. 

 

4.7.2	Tidsåtgången	av	kommunikationen	i	sociala	medier	

GoMore och Snappcar lyfter även tidsaspekten som en påverkande faktor av 

marknadskommunikationens relevans och effektivitet. Respondenterna beskriver att de 
anser att sociala medier kräver mycket integrering, i förhållande till andra medier, och att 

integreringen i sig är tidskrävande. GoMore förklarar att "ska man göra ett bra jobb på 
sociala medier så  behöver man vara aktiva hela tiden. Man behöver kunna kommentera 

och reagera på folks kommentarer." Vidare beskrivs det att "ska vi vara närvarande ska vi 

göra ett bra jobb, så det kräver ganska mycket tid och kraft till att göra det." På liknande 
vis förklarar Snappcar att sociala medier är mer tidskrävande i och med att det ofta kräver 

mer uppföljning samt att sociala medier inte hanteras av de som är bäst på att hantera 
respons: 

 
"Om jag gör en kampanj i sociala medier då vet jag att det innebär att jag kommer behöva 

svara på ett antal meddelanden och såna saker. Men är det en AdWords kampanj så 
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kommer det gå till supporten som är bättre och mer vana vid att ta hand om den typen av 

frågor."  

 

4.7.3	Relevansen	av	sociala	medier	som	kommunikationskanaler	

Snappcar utvecklar påståendet och förklarar att sociala medier inte alltid behöver vara det 
mest effektiva verktyget för marknadskommunikation, och nämner att: " det finns andra sätt 

att nå många människor som inte kräver den mängden manuellt arbete". GoMore tror 
istället att det handlar om att våga satsa och att våga fokusera marknadsföringen på sociala 

medier. Facebook förklaras vara ett mer utvecklat verktyg som kräver en del kunskaper för 
att forumet ska förstås och för att tillåta företagens närvaro. GoMore vidareutvecklar detta: 

"Instagram, där är det lättare att som okunnig interagera och kommentera och likea, 

follow och unfollow". Huvudsakligen anser GoMore att Instagram är bättre för att komma i 
kontakt med nya användare, samtidigt som det är bättre att vända sig till Facebook för att 

komma i kontakt med befintliga användare.  
 

Snappcar nämner vidare att de endast har 14 följare på Twitter men att säljchefen på 
företaget trots det ibland använder sig av plattformen för att interagera med bland annat 

andra start-up bolag. Dessa gånger handlar det om att ta strider och kommunicera om 

exempelvis regler eller hur andra parter ser på delningsekonomin. Fortsättningsvis nämner 
Snappcar att Twitter är en dålig kanal att marknadsföra ett varumärke i samtidigt som det 

beskrivs vara en fungerande plattform för att ge varumärket en röst: "Om du vill bedriva en 
kundverksamhet där ditt varumärke ska ha en röst, alltså inte en röst som är köpt […] utan 

ha åsikter och ta debatter och såna saker".  
 

4.7.4	Att	skapa	förtroende	genom	kommunikation	

Snappcar leder frågan kring förtroende vidare till transparens och nämner att: ”Ledordet är 
verkligen transparens. Vi skapar material som är personligt, öppet … inte som har gått till 

PR-reklambyråer och så”. Respondenten förklarar att det inte handlar om huruvida de kan 
stå för materialet de publicerar eller inte, utan istället är det medarbetarnas intresse för 

verksamheten som ska lysa igenom. Av denna anledning brukar Snappcar kommunicera med 
kunder även via sina personliga profiler, för att påvisa transparens: ”vi gömmer oss inte 

bakom Snappcar”. Detta är någonting som andra fallföretag inte kan ses förhålla sig likartat 
till. Respondenten från Brum nämner att medgrundaren ibland presenterar material i sina 

privata sociala medier men att det inte ger märkbara resultat. GoMore förklarar däremot att 

inlägg från anställdas privata kanaler kan förekomma men att fokus inte ligger på vem som 
förmedlar informationen, istället vill GoMore ”synas och höras som en kul verksamhet”. 
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4.8	Summering	av	empiri	

Inför analysen har en sammanställning av respektive företags svar skapats.  
Detta presenteras nedan i enlighet med rubrikerna i empirin.   

 GoMore Hygglo Snappcar Brum Grannsaker 
Delnings-
ekonomi  

- Miljöaspekten är 
en viktig parameter 
- Uppmärksammat 
den sociala 
aspekten 
- Den ekonomiska 
aspekten är av 
värde 

- Miljöaspekten har 
ett marknadsvärde  
- Risker med att 
marknadsföra sig som 
delningsekonomi 
- Användarna drivs av 
en ekonomisk aspekt 
 

- Miljöaspekten är 
väldigt viktig 
- Marknadsför sig 
som bildelning 
- Delningsekonomin 
har fått dåligt rykte 

- Lyfter miljöfrågor 
- Den ekonomiska 
aspekten är viktig 

- Främjar den 
ekonomiska 
aspekten 
- Problematiskt 
att det är fint att 
äga och köpa 
prylar 

Tvådelad 
plattform 

- Supply & demand 
- Supply: yngre, ofta 
studenter 
- Demand: äldre 
som kör mycket bil 
-Kommunikationen 
skiljer sig beroende 
på vad de behöver 
för användare 
- Marknadsför den 
ekonomiska 
aspekten när de 
behöver fler bilar 

- Uthyrare & 
låntagare 
- Användarna 
tenderar att tillhöra 
den ena eller andra 
sidan 
- Övervikt av manliga 
användare, än mer 
bland uthyrarna 
- Marknadsför 
ekonomiska aspekter 
mot uthyrare 

- Bilsida & 
hyrestagarsida 
- Marknadsföring  
på Facebook riktas 
mot dem som äger 
bil 

- Förare & 
passagerare 
- Delar istället upp 
marknadsföringen 
utefter användarnas 
intresse 

 

Kanalval FB, IG, Twitter & 
Blogg 

FB, IG &  Twitter FB, IG , Twitter & 
Blogg 

(FB), IG  FB  

Metod - Övervägande  
genom företagets 
egna kanaler 
- Delande av andra-
handskällor 
- Endast samarbete 
m 
Roskildefestivalen 

- Övervägande genom 
företagets egna 
kanaler 
- Samarbete med 
influencer inom 
ridning: roliga 
filmklipp 
- Försöker vara roliga 
för att bli ihågkomna 

- Övervägande 
genom företagets 
egna kanaler 
- Samarbete med 
Volvo: informativ 
text på blogg och FB 

- Övervägande 
genom företagets 
egna kanaler 
- Samarbete med ett 
50-tal kända 
profiler: 
professionell video 
samt genuina 
filmklipp 

- Endast genom 
företagets egna 
kanaler 
 

Innehåll - FB: komma åt 
konverteringar, 
skapa relevans,. 
Informativt, roligt, 
intresseväckande 
- IG: Inspirerande 
bilder 
- Allmänt: bli top-
of-mind, tajma efter 
säsong 

- FB:  påverka folk, 
skapa spridning, 
fokuserat till köp 
- IG: tilltalande 
bilder,  inspiration, 
lite text, svara på 
frågor 
- FB & IG i 
kombination (samt 
auto-delning på 
Twitter) 
-Humoristiskt 
innehåll ger bättre 
respons 

- FB: skapa 
ageranden, länka 
blogginlägg,  
informera  
- IG: Estetiska 
bilder, mysig, trevlig 
känsla 
- Allmänt: 
Informera i fler 
kanaler samtidig för 
att nå ut 

- Genuint innehåll 
för att tilltala 
användare 

 

Riktning - Svarar på 
kommentarer 
- Kommenterar och 
gillar relevant 
innehåll 
- Önskan om att få 
kommentarer 
- Integrering är 
tidskrävande 

- Svarar alltid på  
kommentarer, olika 
svar beroende på tid 
- Postar kundfrågor 
för integrering 
- Gärna humoristiska 
svar 
- Engagerar genom 
tävlingar 

- Transparanta, 
personliga och 
öppna kommentarer 
- Bemöta troll 
- Kontroversiellt 
material för att 
skapa diskussion 
- Tar strider med 
andra start-ups på 
Twitter 
- Integrering är 
tidskrävande 

- Svarar på frågor i 
mån av tid 
- Ställer ej frågor 
pga för lite följare 

 

Frekvens - FB:  1-3 inl./mån* 
- IG: 4-5 inl./mån 
- Blogg: 0-2 
inl./mån 
- Ökad frekvens 
kring högtider på 
FB & IG 
 

- FB:  8 inl./mån* 
- IG: 4 inl./mån 
- Twitter:  6 inl./mån 
- Ökad frekvens på FB 
& IG kring sommaren 

- FB: 0-1 inl./mån* 
- IG:  0-1 inl./mån 
- Blogg 0-2 inl./mån 

- FB:  0-2 inl./mån* 
- IG: 4-5 inl./mån 
- Innan uppehåll ca 
10-22 inl./mån på 
IG 
 

- Sedan  feb. 2019 
FB: 4-6 inl./mån 
 

FB= Facebook, IG=Instagram, *Organiska inlägg 
Tabell 4.1 
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5.	Analys	

I detta avsnitt följer en analys av det empiriska materialet i förhållande till studiens 

teoretiska utgångspunkt (se analysmodell, s. 24). Analysen har rubricerats efter de faser 
Kotler,  Kartajaya och Setiawan (2016) beskriver att kundens köpprocess består utav: Act, 

Appeal, Ask, Act och Advocate. Detta för att genom analysen kunna besvara 
forskningsfrågan; i vilka stadier i konsumentens köpprocess kommunicerar befintliga 

delningsekonomiföretag på den svenska marknaden med kunden genom sociala medier? 

Inom dessa rubriker analyseras vidare de deltagande företagens sätt att kommunicera, för 
att kunna besvara den andra forskningsfrågan; hur kommunicerar befintliga 

delningsekonomiföretag på den svenska marknaden med kunder i sociala medier? Detta 
har gjorts i förhållande till Mohr och Nevins (1990) kommunikationsmodell genom ett fokus 

på de aspekter som utgör kommunikationsstrategin samt rådande kanalförhållanden. För 
en djupare förståelse för hur nya användare kan attraheras genom den 

marknadskommunikation företagen påvisar använda sig av har analysen dessutom gjorts 

i förhållande till de fördelar och egenheter delningsekonomin samt sociala medier kan ses 
utgöras av.  

 

5.1	 Aware	 -	 Att	 kommunicera	 för	 att	 skapa	 varumärkesmedvetenhet	 i	 sociala	

medier		

5.1.1	Humoristiskt	och	kontroversiellt	innehåll	som	engagerar	kunder	

För att bli ihågkommen beskrev Hygglo att de bland annat i deras kommentarer på sociala 
medier försöker vara humoristiska. I enlighet med Kotler,  Kartajaya och Setiawan (2016) är 

målet med aware-fasen att bli ihågkommen och i detta fall ses Hygglo vilja skapa 
varumärkesmedvetenhet med hjälp av humor. Även i tävlingen som anordnades med 

kackerlackan och insektssprayen påvisar Hygglo att de använder sig av humor för att bli 
uppmärksammade. I detta fall förklarades metoden grunda sig i att de märkt att humor leder 

till ökat engagemang, vilket Bennett et al. (2018) förklarar är ytterligare ett sätt att skapa 

varumärkesmedvetenhet genom. Snappcar förklarade istället att kontroversiellt material 
som folk kan ha åsikter om är ett alternativ som kan användas för att engagera konsumenter. 

Utifrån båda dessa metoder, som används för att engagera användare, framgår det att 
företagen gör det lätt för användarna att interagera och reagera på det innehåll som delas. I 

enlighet med vad Mohr och Nevin (1990) konstaterat kan frekvensen ses öka när företagen 
intar en symmetrisk maktdistribution som uppmuntrar till tvåvägs-kommunikation. 

Strategierna som i detta fall används för att influera användarna till handling 

(kommunikationens innehåll) är däremot olika. I fallet med Hygglo kan en direkt 
kommunikation ses brukas eftersom de genom humor vill påverka kundens beteende till ökat 
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engagemang, vilket av Hygglo kan ses önskas resultera i att de ska bli ihågkomna. Snappcar, 

som istället uppmuntrar användare till att ge åsikter genom användandet av kontroversiellt 

material, kan däremot ses använda indirekt kommunikation eftersom företaget snarare har 
för avsikt att väcka en diskussion som ändrar mottagarens uppfattning. Genom 

kommunikation som avser att vara både humoristisk och kontroversiell skapar således 
Hygglo och Snappcar sig en chans att nå konsumenter i aware-fasen. 

 

5.1.2	Kort	och	specifikt	innehåll	för	att	uppmärksammas	av	nya	kunder	

GoMore beskrev att eftersom de är nya i Sverige och att förhållandevis få känner till dem 
behöver deras kampanjer handla om att skapa någonting relevant att prata om. Detta 

förklaras göras genom att dela innehåll som är relevant, informativt, roligt och 

intresseväckande med endast ett par ord. Eftersom denna typ av material ska nå de 
konsumenter som inte känner till GoMore, bedöms kampanjer med denna typ av innehåll 

användas av GoMore för att skapa en medvetenhet och därmed nå användare i aware-fasen. 
En svårighet förklarades däremot vara att GoMore endast får några sekunder av användarens 

tid i flödet. Trots att maktdistributionen i sociala medier är symmetrisk kan mottagarna 
(konsumenterna) i detta fall påvisa tendenser av maktövertag eftersom de aktivt kan ignorera 

kommunikationen de utsätts för. Enligt Mohr och Nevin (1990) blir kommunikationen 

restriktiv vid maktobalans, vilket innebär att parten med mer makt, användaren i detta fall, 
inte ger återkoppling på kommunikationen. Eftersom GoMore fastställt att materialet 

behöver vara relevant, informativt, roligt och intresseväckande kan däremot makten antas 
återgå till att bli mer symmetrisk om sådant material kommuniceras, eftersom materialet då 

måste uppmärksammas av mottagaren.  
 

På liknande vis ser Hygglo en svårighet i att nå användare eftersom konsumenter förklaras 

ha en tendens till att bara scrolla vidare i flödet. I ett exempel beskriver Hygglo att de inte 
tycker att bilder fungerar för att skapa varumärkeskännedom utan att de istället fokuserar på 

endast text eller påståenden - vilket resulterade i "Hen har, du hyr". Inlägget ger anspråk om 
vad för typ av tjänst Hygglo tillhandahåller, vilket även är att av de fyra stegen Tritama och 

Tarigan (2016) delat upp varumärkesmedvetenhet i. Ett kort budskap i form av en text, som 
går att koppla till Hygglos produkt, och användandet av verksamhetens signaturfärg kan 

således ses utgöra kommunikationens innehåll; som Hygglo använder för att indirekt 

påverka kunden till att minnas dem. På samma sätt som GoMore betonade att utbytet 
behöver ske genom ’endast ett par ord’, stärker Hygglo påståendet om att kommunikationens 

innehåll behöver vara kort och koncist för att skapa varumärkesmedvetenhet. 
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5.1.3	Frekvent	uppvisande	av	varumärkets	produkt	

Ett ytterligare steg som Tritama och Tarigan (2016) beskriver utgör varumärkesmedvetenhet 

är att kunden kan koppla varumärket till en produkt. Detta antas vara det Snappcar syftar till 
att göra via Instagram då respondenten berättade att de använder Instagram för att visa 

estetiska bilder på bilar i syfte att påvisa att de är ett trevligt och mysigt varumärke. Snappcar 
tolkas på detta vis ha som mål att få kunden att koppla deras verksamhet till bilar, vilket även 

utgör deras kärnprodukt. Dessutom beskrev respondenten under intervjun att Instagram 
inte anses vara en bra kanal för att skapa agerande på grund av dess användande som 

’scrollflöde*, vilket i sammanhanget stärker argumentet att Instagram antas lämpligt för att 
skapa varumärkesmedvetenhet. Då kommunikationens innehåll i detta fall även förklaras 

bestå av estetiska bilder på bilar kan en påverkan genom konsekventa meddelanden i 

kommunikationskanalen ses ske, vilket Killian och McManus (2015) nämnt vara ett sätt att 
påverka genom indirekt kommunikation. 

 

5.1.4	Personligt	innehåll	som	påvisar	gemenskap	

Brum beskrev att beslutet att samarbeta med influencers till stor del grundar sig i att de har 
tittat på forskning som pekar på att folk har större tendenser till att samåka om de har 

någonting gemensamt. På grund av detta använder de sig av relevanta influencers för deras 

målgrupp, exempelvis fotbollsspelare för att nå de användare som ska åka till en bortamatch. 
Eftersom Brum försöker attrahera nya användare genom dessa rekommendationer från 

samarbetspartners kan samarbeten ses användas för att skapa varumärkesmedvetenhet 
genom en fokus på relevans och intresse. En rekommendation klassas enligt Klanac (2005) 

som en informell och icke-kommersiell metod men eftersom rekommendation i detta fall 
delas i företagets egna kanaler kan metoden även ses som kommersiell. Kommunikation som 

går ut till en stor grupp klassas även som en formell metod (Klanac, 2005) men genom att 

Brum i detta fall personifierar innehållet genom att rikta sig mot kundens intresse, skapar 
Brum i detta en metod som snarare är informell. Ett personligt innehåll kan således ses 

användas för att påvisa varumärkets gemenskap, återigen i syfte att influera kunder i aware-
fasen genom informella metoder. 

 

5.2	Appeal	-	Att	kommunicera	för	att	tilltala	kunder	genom	sociala	medier	

5.2.1	Estetiskt	tilltalande	bilder	på	Instagram	

Kaplan och Haenlein (2010) betonar vikten av att välja kommunikationskanal utifrån vilket 

budskap företag vill nå ut med. I empirin framgår det att såväl GoMore som Snappcar och 
Hygglo har valt att använda sig av Instagram för att visa upp fina, inspirerande eller estetiska 

bilder. På Instagram tyder empirin på att indirekta kommunikationsstrategier har antagits 
då företagen genom estetiska bilder vill ändra kunders övertygelser eller attityder för att 

tilltalas av varumärket. Fallföretagen tolkas således ha valt Instagram som 
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kommunikationskanal för att nå kunder i appeal-fasen, mer specifikt kan strategierna ses 

skapas genom fokus på känslomässig appeal, som Grigaliunaite och Pileliené (2016) förklarar 

handlar om att väcka känslor, istället för att tilltala kunden på ett rationellt plan genom att 
vara informativ. Kommunikationen från företagen bedöms därför mestadels ske genom en 

formell, kommersiell metod där tilltalande innehåll frekvent presenteras i syfte att indirekt 
influera kunden.  

 

5.2.2	Olika	innehåll	för	att	tilltala	olika	sidor	av	plattformen	

Kotler,  Kartajaya och Setiawan (2016) beskriver att företag, för att lyckas skapa appeal, har 
behov av att veta vad för innehåll som tilltalar kunden. GoMore påvisar under sin intervju att 

deras användare attraheras av olika typer av innehåll då de har valt att fokusera på 

upplevelser och äventyr i den kommunikation som riktas mot demand-sidan, samtidigt som 
ekonomiska aspekter samt miljöfördelar lyfts fram för att tilltala supply-segmentet. GoMore 

ses således i enlighet med Kotler,  Kartajaya och Setiawans (2016) konstaterande ha tagit 
hänsyn till vad för typ av innehåll konsumenten attraheras av och anpassar 

kommunikationens innehåll beroende på vilken sida av plattformen som konsumenten står 
på, för att tilltala och intressera konsumenten. 

 

Även Brum sågs anpassa kommunikationens innehåll efter användarnas intresse då det i det 
empiriska materialet framgick att Brum vill nå nya kunder genom ett fokus på exempelvis 

relevans för kunden och ett kontinuerligt tilltalande Instagram-flöde. I denna 
kommunikation tolkas Brum använda potentiella användares intressen även för att tilltala 

kunden, genom att påvisa att andra, lika dem själva, väljer att samåka. Således kan fördelen 
med den sociala aspekten av delningsekonomin ses utnyttjas i Brums kommunikation, vilket 

Möhlmann (2015) konstaterat kan leda till att kundens upplevda värde ökar eftersom de får 

känna sig vara en del av en gemenskap. Ha (2004) beskriver dock att det för digitala 
verksamheter kan vara svårt att skapa varumärkesförtroende genom gemenskap, men i detta 

fall påvisar Brum att de, genom sin kommunikation, har som mål att främja ett stödjande 
klimat.  

 
På liknande vis påvisar Hygglo och GoMore att det varit fördelaktigt att kommunicera den 

ekonomiska aspekten med delningsekonomin för att tilltala uthyrarna, detta genom Hygglos 

förklaring om att uthyrarna kan tjäna pengar genom användande av plattformen. Således 
kan även Hygglo medvetet antas influera mottagaren genom att kommunicera ett innehåll 

med fokus på en delningsekonomisk fördel. Dessutom kan de, när de gör detta, ses utgå ifrån 
vad som tilltalar deras kunder för att skapa appeal hos konsumenter.  
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5.2.3	Utnyttjandet	av	ökad	frekvens	för	att	tilltala	kunder	

Vidare tolkas Hygglo använda en ökad frekvens av kommunikationen på Facebook mot de 

användare som i ett tidigare skede integrerat med Hygglos innehåll. Detta ses då Hygglo 
förklarade att de på nytt riktar sin marknadsföring mot dessa konsumenter i syfte att driva 

dem mot att faktiskt hyra någonting (agera). Trots att Hygglo beskriver att målet med 
kommunikationen är att få användare att agera kan kommunikationen bedömas vara riktad 

mot de kunder som i ett tidigare skede inte blivit tilltalade nog och därför inte tagit sig vidare 
i processen. Ökad frekvens kan därför ses vara en metod som används för att nå kunder i 

appeal-fasen; bland annat i syfte att konvertera en intressent till att bli en användare eller för 
att styrka användarens tilltalande och intresse för plattformen. Om kunden känner en 

gemenskap med verksamhetens identitet, som i fallet med Brum, beskriver Mohr och Nevin 

(1990) däremot att frekvensen av återkoppling kan öka samtidigt som formaliteten minskar. 
Eftersom Hygglo inte lyckats specificera vad som tilltalar låntagarna kan detta antas vara en 

anledning till att kommunikationen inte når fram i samma utsträckning som 
kommunikationen riktad mot uthyrarna. Detta då innehållet inger en lägre personifierad 

grad och därmed kan uppfattas som masskommunikation, vilket tidigare påvisats vara 
mindre intresseväckande och tilltalande för kunder (Safko, 2012; Evans, 2012). 
 

5.2.4	Genuint	innehåll	för	att	tilltala	kunder	

På liknande sätt som Kaplan och Haenlein (2010) poängterar att företag bör undvika att vara 

för professionella i sociala medier påvisar Brum vikten av detta. Metoden som meddelandet 
kommuniceras genom behöver enligt Brum istället upplevas som genuin för att kunden ska 

vara öppen för att tilltalas av innehållet. Detta förklaras kunna göras genom att presentera 
material som inte framstår som välplanerat eller perfekt och en informell 

kommunikationsstrategi kan därför vara att föredra för att attrahera användare i denna fas.  

Dessutom framgår det att Brum inte anser att målgruppen bör pressas till ett visst agerande. 
Istället anses att agerandet ska vara ett naturligt resultat av att ett genuint intresse väckts hos 

kunden. Även detta tillvägagångssätt påvisar en indirekt kommunikationsstrategi som Mohr 
och Nevin (1990) beskriver snarare ändrar mottagarens övertygelse mot ett specifikt 

agerande, istället för att ge antydan om en handling. 
 

5.3	Ask	-	Att	kommunicera	för	att	svara	på	frågor	i	sociala	medier	

5.3.1	Informativt	innehåll	för	att	svara	på	frågor	

I ask-fasen ligger fokus på att ge svar på de frågor som har väckts av en användares intresse 
för en verksamhet (Kotler,  Kartajaya & Setiawan, 2016), fallföretagen kan ses kommunicera 

i denna fas då de konsekvent nämner att de förmedlar informativt innehåll, främst via 
bloggar och Facebook.  
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Det som GoMore trycker på i denna fas är att det används flertalet ’trial and error’-metoder i 

syfte att definiera vad som är slagkraftigt och vilka sociala medier som är mer relevanta att 

publicera i. I enlighet med detta påstående beskriver även Brum en vilja att mätta 
intressenters informationsbehov genom att publicera informativt innehåll om deras 

verksamhet på sociala medier. Enligt respondenten måste dock företag vara insatta i de 
strategier de använder i marknadskommunikationen då en ineffektivitet kan skapas om 

innehållet på sociala medier inte räcker till för att svara på användarnas frågor. Dessa 
uttalanden påvisar att företagen inser vikten av kommunikationens relevans och tankesättet 

styrks av Newson (2009) och Leigerts (2013) uttalanden om att en högre effektivitet skapas 

då företag är medvetna om konsumentens behov i förhållande till kanalens 
användningsområden. Genom att lyckas skapa detta kan företagen ses bygga en grund för en 

främjande gemenskap i kommunikationen och därmed även en plattform som stödjer mer 
personliga och informella utbyten då företagen lyssnar på kundernas behov. Detta istället för 

att de enbart publicerar direkt och enkelriktad kommunikation i form av annonser, i försök 
att informera kunder och stilla deras frågeintresse. Återigen påvisar detta kundernas vilja att 

företagen rör sig ifrån masskommunikation och standardiserade meddelanden och istället 
lyssnar på kundernas återkoppling då de formar deras marknadsinnehåll och strategier 

(Safko, 2012; Evans, 2012).  
 

5.3.2	Användandet	av	bloggar	för	att	svara	på	frågor	genom	informativt	innehåll	

I enlighet med Newsons (2009) uttalande om bloggars användningsområden nämnde 
GoMore och Snappcar att deras företagsbloggar och Facebook i många fall används som 

komplement i syfte att förmedla informativt material. Snappcar exemplifierade detta 
uttalande i sin förklaring om hur Skatteverket klargjorde de skatteregler som gäller för 

delningsekonomiföretag. Eftersom informationen om detta var för tungt för enbart ett 

Facebook-inlägg skrevs ett förtydligande och mer ingående inlägg på bloggen, som länkades 
vidare till från Facebook. Detta understryks även av Peters et al. (2013), som förklarar att en 

effektivitet skapas då homogen kommunikation förekommer i ett företags sociala medier. Att 
utläsa från intervjuerna är att en vilja att skapa denna kommunikationseffektivitet är en av 

anledningarna till varför GoMore och Snappcar har valt att använda sig av bloggformatet. 
Detta framförallt då de genom bloggen har möjlighet att visa ytterligare vinklar av samma 

innehåll som publiceras i andra kanaler. Att företagen är medvetna om dessa aspekter vid 

sitt val av kommunikationskanal ses vidare styrka Kaplan och Haenleins (2010) uttalande 
om vikten av noggrannhet och förståelse för vad företagets målgrupp har behov av. Det ses 

även som en strategi med fokus på frekvens då synligheten ökar i de fall inläggen delas med 
hjälp av flera integrerade medier (Mohr & Nevin, 1990).  
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5.3.3	Användandet	av	Facebook	för	att	svara	på	frågor	

I flertalet av samtalen med fallföretagen kan det utläsas att Facebook är det media som 

används främst i syfte att föra en dialog med eller för att utbilda användare. Hygglo förklarar 
exempelvis att företaget arbetar med Facebook för att presentera frågor som dyker upp från 

kunder i syfte att informera andra som har liknande frågor. Även i detta avseende arbetar 
Hygglo för att skapa ett stödjande klimat där användare har möjlighet att hålla en 

tvåvägskommunikation med verksamheten, i syfte att kontinuerligt förbättra den. Då detta 
görs påvisas en indirekt influensstrategi användas för att skapa förtroende hos potentiella 

användare. Detta vidare genom påvisandet av en villighet att förhålla sig till de frågor och 
den kritik företaget får från sina befintliga användare (Mohr & Nevin, 1990). Hygglo 

publicerar därmed de frågor som ställs av användare och väljer att utöka den information de 

presenterar i sociala medier beroende på vad deras användare söker information om. 
Förutom en stödjande gemenskap mellan företag och konsument skapas även då ett öppet 

nätverk eller en feedback-kultur som tillåter mer informell och direkt kontakt.  
 

5.3.4	Att	påvisa	en	stödjande	gemenskap	genom	att	svara	på	frågor	

För att få in användare till demand-segmentet gör även GoMore inlägg i sociala medier 

koncentrerat på innehåll som påvisar företagets fokus på tillit och transparens. För att 

demonstrera hur detta görs förklarar GoMore att de exempelvis publicerar inlägg som 
informerar om hur deras plattform är trygg och hur de går tillväga för att säkerställa detta. 

Med sådana informativa inlägg ses GoMore vilja skapa ett förtroende för verksamheten hos 
intressenter genom att informera om och stärka varför de är ett giltigt alternativ till andra 

tjänster. Agerandet kan ses ske i enlighet med  Hawlitschek, Teubner och Weinhardts (2016) 
förklaring att förtroende för en verksamhets agerande är en grundsten för att en konsument 

ska vara villig till att delta i en delningsekonomiverksamhet och intressenters 

informationsbehov ses önskas mättas genom ett användande av relevant och informativ 
kommunikation. Om företaget även kontinuerligt lyckas förmedla transparens och 

genuinitet i sin kommunikation har de även enligt Kotler et al. (2017) en större chans att nå 
fler användare eftersom befintliga kunder kommer legitimera det som företaget 

kommunicerar till kunder i ask-fasen.  
 

Enligt Möhlmann (2015) är konsumenter mer benägna att använda en tjänst som tillåter 
kontakt med likasinnade personer, där förtroende för verksamhetens principer och agerande 

är starkt korrelerat till villigheten att delta. GoMore ses vilja skapa en gemenskap då 

respondenten nämner att företaget lyfter verksamhetens sociala- och miljöfördelar i längre 
informativa inlägg på bloggen. Genom att informera om att GoMore bedriver en säker 

plattform som tillåter social kontakt med andra användare eller hur bildelning hjälper miljön 
ses företaget använda indirekta strategier för att stärka intressenternas vilja att engagera sig 
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i företagets verksamhet. Kommunikationen har indirekta inslag då influensstrategin inte är 

tydlig och kommersiell utan exempelvis presenteras i ett blogginlägg som utbildar om varför 

man ska välja bildelning (Mohr & Nevin, 1990).  
 

Även Grannsaker förhåller sig till Möhlmanns (2015) uttalande då företaget informerar om 
hur man använder deras tjänst samtidigt som de trycker på användarfördelar som deras 

befintliga kunder redan har visat ett intresse för. Både GoMore och Grannsaker kan i sitt 
agerande vilja påvisa en stödjande gemenskap då de väljer att svara på de frågor som kunder 

ställer; detta för att influera kunderna till engagemang utan att visa direkt kommersiella 

inslag. I ask-fasen kan företagen även tolkas vara medvetna om makten som konsumenten 
besitter idag då de baserar sina kommunikationsstrategier främst i konsumenternas behov 

och redigerar deras inlägg efter återkoppling från användare. Detta är någonting som även 
Kotler,  Kartajaya och Setiawan (2016) nämner är viktigt för företag att förhålla sig till då 

befintliga kunders frågor kan användas för att formulera inlägg riktade mot att mätta nya 
kunders informationsbehov.  

 

5.3.5	Att	svara	på	användares	frågor	genom	innehåll	från	andra	parter	

GoMore förklarar även att deras kommunikationsstrategi i ask-fasen ingriper att bygga en 

genuinitet för verksamheten genom att 70% av de inlägg som presenteras i sociala medier 
ska komma från en annan part än företaget själva. Eftersom relevant och informativt innehåll 

presenteras av andra parter kan innehållet som GoMore kommunicerar anta en indirekt 
strategi som ämnar övertyga mottagaren till ett ökat intresse för verksamheten. Detta främst 

då användarnas intresse ökar genom att de får svar på sina frågor, influensstrategin blir då 
inbakad i informationen som användaren själv söker. GoMore kan således tolkas vara 

medveten om att kunder är mer benägna till att ta till sig av innehåll som inte är direkt 

kommersiellt och som inte tydligt kopplas till ett visst agerande (Mohr & Nevin, 1990). Vidare 
kan strategin som utformats för ask-fasen även bedömas vara skapad för att påvisa 

gemenskap och verksamhetens stödjande öppna kommunikationsvilja, vilket ses genom att 
exempelvis positiva miljö- och ekonomiska aspekter betonas i inlägg som avser att svara på 

intressentens frågor 
 

5.4	Act	-	Att	kommunicera	för	att	skapa	agerande	i	sociala	medier	

5.4.1	Enkelriktad	kommunikation	på	Facebook	för	att	driva	ageranden	

Under intervjuerna lyfter Snappcar, GoMore, Hygglo och Grannsaker att Facebook är en bra 
kanal att skapa agerande genom. I detta sammanhang lyftes bland annat fördelen med att 

innehållet som publiceras, smidigt går att länka vidare från Facebook, vilket inte är fallet med 
exempelvis organiska inlägg på Instagram. Eftersom kunden direkt kan agera genom länkar 

tolkas företagen således anse att Facebook är en bra kanal för en direkt 
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kommunikationsstrategi, som även Mohr och Nevin (1990) beskriver avser påverka kunden 

genom en begäran till handling.  Både Snappcar och Hygglo poängterar dock att de för att nå 

konsumenten på Facebook behöver betala för en annons. Eftersom dessa företag beskriver 
att de kan nå sina kunder genom att i Facebooks annonseringsverktyg specificera 

målgruppen kan det antas att en påverkande faktor för att kommunikationen ska lyckas 
ligger i att veta vem kunden är och rikta kommunikationen mot användaren. Genom detta 

går kommunikationen lättare ut till de kunder som företaget har sett visa störst intresse för 
tjänsterna, vilket även kan vara anledningen till varför metoden fungerar för samtliga företag 

trots att de har olika målgrupper. Eftersom företagen konstaterat att Facebook leder till att 

fler kunder agerar kan återkopplingen på kommunikationen i dessa fall tolkas öka och 
därmed även frekvensen. Johlke, Duhan, Howell och Wilkes (2000) poängterar att en ökad 

frekvens både kan ge positivt och negativt utfall beroende på förutsättningar. I denna kontext 
kan företagen anses tycka att de får en låg frekvens då de inte betalar för en annons, vilket 

påvisar att annonsering ger ett positivt utfall av frekvensen. Kommunikationen i form av 
annonser kan således snarare ses vara enkelriktad, detta eftersom de når kunden först när 

meddelandet trycks ut i kanalen. 
 

5.4.2	Ökat	agerande	genom	en	personifierad	direkt	antydan		

GoMore poängterar däremot att de bättre når ut genom Facebook eftersom de lyckas öka 
relevansen i kanalen, bland annat genom att tajma innehållet med säsong. I detta fall kan 

influensstrategin ses utgöras av en direkt antydan om vad kunden bör göra, såsom att åka 
hem till mamma eller pappa över jul. Trots att kommunikationen går ut från GoMore och 

kan ses som formell, kan mer personlig kommunikation ses uppstå eftersom innehållet är 
fokuserat till en mindre grupp med ett specificerat meddelande. Det går således att 

argumentera för att kommunikationen i detta läge antar en mer informell metod, och 

frekvensen ses enligt Mohr och Nevin (1990) öka i sådana fall eftersom mottagaren känner 
en ökad gemenskap. Således behöver inte det ökade agerandet på Facebook endast bero på 

att kommunikationen går ut till en specificerad målgrupp, utan den ökade responsen kan 
även bero på att mottagaren upplever en ökad gemenskap. I enlighet med vad Kaplan och 

Haenlein (2010) beskriver kan detta bero på att kunderna upplever innehållet intressant och 
därmed lockas till att engagera sig. 

 

Utifrån empirin kan det därmed utläsas att Facebook används i act-fasen då ett företag 
lyckats skapa ett användarintresse och vill leda kunden vidare till agerande. En önskan kan 

vidare ses finnas om att företaget i detta läge skapat en grund för en långvarig relation med 
användaren. Kommunikationsstrategier med fokus på öppen tvåvägskommunikation, 

gemenskap och indirekta antydningar kan tydas brukas mot intressenter i tidigare steg, detta 
för att kunden ska få en stark koppling till företaget och vilja agera på känslan. Då 

användaren däremot står inför ett beslut om att använda tjänsten eller inte kan en mer direkt 
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influensstrategi ses användas, detta för att inte riskera att tappa potentiella användare på 

grund av ett otydligt budskap. Direkt kommunikation, genom exempelvis annonser med 

länkar till en app eller hemsida, används på så vis för att förtydliga för kunden om hur denne 
ska agera.   

 

5.4.3	Kommunikation	av	delningsekonomiska	fördelar	för	att	skapa	agerande	

Det empiriska materialet påvisar även att GoMore använder olika typer av kommunikation 
beroende på vilken typ av agerande de eftersträvar. I de fall de söker ett agerande i form av 

att konsumenter ska hyra ut bilar på plattformen riktas kommunikationen mot supply-
segmentet genom att framhäva bland annat ekonomiska fördelar eller miljöaspekten. En 

kampanj mot demand-segmentet  riktas istället mot upplevelser och äventyr. Teorier pekar 

på att såväl den ekonomiska aspekten som miljöaspekten är avgörande anledningar till varför 
konsumenter deltar i delningsekonomiska verksamheter (Möhlmann, 2015). Strategin som 

influerar mottagaren till handling i detta fall ses utgöras av att fördelar med deltagandet 
förmedlas genom direkt kommunikation, vilket Mohr och Nevin (1990) poängterar utgörs av 

en begäran om handling. Detta sker bland annat genom att GoMore upplyser kunden om att 
de kan tjäna pengar på sin bil. Förutom nämnda fördelar med delningsekonomin poängterar 

även Hamari, Sjöklint och Ukkonen (2016) att den sociala aspekten är en aspekt som påvisats 

locka konsumenter till att engagera sig inom fenomenet delningsekonomi. Trots att GoMore 
nämner den sociala aspekten som någonting som en majoritet av deras kunder uppskattar 

efter en genomförd samåkning är däremot detta ingenting som förklaras kommuniceras till 
användare eller intressenter. 

 
På liknande vis lägger även Hygglo vikt på den ekonomiska aspekten i kommunikationen för 

att locka uthyrarna till agerande. Genom att kommunicera att de tjänar pengar på att hyra ut 

sina prylar antar även Hygglo en direkt kommunikationsstrategi som antyder till handling. 
Ingen specifik strategi anses däremot vara riktad mot låntagarna baserat på Hygglos 

uttalande kring att de ännu inte hittat vad som lockar dessa. Däremot kan både låntagare och 
hyrestagare antas ha lockats till att agera i samarbetet med influencern inom ridning 

eftersom Hygglo beskrev kampanjen som lyckad. Detta kan återigen se påvisa vikten av 
relevans inom marknadsföringen och att ett samarbete som intressenter och användare 

kände igen sig vid, visade sig mest effektiv för att driva till agerande.  

 

5.5	 Advocate	 -	 Att	 kommunicera	 rekommendationer	 i	 sociala	 medier	 för	 att	

påbörja	en	ny	kunds	köpprocess	

5.5.1	Frekvent	publicerande	av	rekommendationer	med	fokus	på	gemenskap	

I syfte att öka varumärkets räckvidd tenderar Brum till att frekvent publicera 

rekommendationer från olika influencers, detta i form av textinlägg eller videos på Facebook 
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och Instagram. Målet med att använda sig av rekommendationer kan ses vara att engagera 

fler användare genom att tilltala och skapa ett intresse hos nya mottagare. I enlighet med 

Klanac (2005) beskriver Brum att fokus i användandet av influencers, för att skildra 
meddelanden, ligger i att skapa ett genuint intresse hos kunder genom att trycka på 

gemenskapen som delas mellan avsändaren och mottagaren. Vikten av detta blir vidare 
belyst av Mohr och Nevins (1990) förklaring kring den positiva påverkan som gemenskap och 

samarbete har på kommunikationens funktionalitet inom ett nätverk. Vilket styrks av Hajli 
och Khanis (2013) betoning på att meddelandets inverkan på mottagaren i många fall beror 

på graden av samhörigheten med avsändaren. Förtroendet för Brums verksamhet kan 

således ses skapas genom att de använder sig av rekommendationer från relevanta 
influencers, i förhållande till sin målgrupp, såsom artister och fotbollsspelare. Vidare 

förmedlar Brum indirekta och informella strategier i de rekommendationer de marknadsför, 
som kan tolkas tilltala intressenter på grund av påvisad gemenskap och förtroendet för 

avsändarens meddelande. Då Lee, Lee, Moon och Sung (2015) beskriver att Instagram främst 
används av yngre användare och av dem som söker en social gemenskap, vilket går i linje 

med Brums målgrupp,  kan även valet av kanal antas ha gynnat utfallet.  
 

5.5.2	Rekommendationer	genom	en	indirekt,	informell	metod	

I enlighet med teorin som påvisar att konsumenter tenderar att lyssna på rekommendationer 
från andra konsumenter i högre grad än från företag (Pihlaja et al., 2017; Kotler,  Kartajaya 

& Setiawan, 2016) belyste samtliga företag en medvetenhet kring detta. Exempelvis har Brum 
av denna anledning anammat principen om riktningen som meddelandet sänds från genom 

att använda sig av omkring 50 influencers som rekommenderar deras tjänster till 
konsumenter. I Brums sociala medier är eWOM en övervägande del av de inlägg som 

publiceras och företaget påtalade även under intervjun att de framöver kommer fokusera 

ännu mer på detta. Genom att låta bland annat fotbollsspelare och artister förmedla 
verksamhetens image påvisar Brum att de förhåller sig till Peter och Fletchers (2004) 

förklaring att digitala företag tenderar till att främja öppna och intima nätverk med hjälp av 
informella interaktioner med konsumenter. Detta för att mer effektivt kunna influera 

användare till handling då de indirekt litar på företaget genom att lita på den part som 
kommunicerar meddelandet.  

 

Vikten av att reflektera gemenskap i rekommendationerna återspeglas i Hygglos uttalande 
om att användare tenderar till att ha ett mer aktivt engagemang då rekommendationen 

kommer från en bloggare man följer av intresse än om det kommer från en mataffärs 
nyhetsbrev. Hygglos samarbete med influencern inom ridning kan därför antas ha gett en 

större slagkraft än samarbeten med IKEA och KF, bland annat då meddelandet 
presenterades på ett informellt sätt av någon som Hygglos målgrupp kände en gemenskap 

med. Att inslag av humor användes i videon, tillsammans med rekommendationen, kan ha 
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influerat influencerns följare ytterligare till agerande då det införlivades ett indirekt 

uppmanande budskap om att börja använda Hygglo (Mohr & Nevin, 1990).  

 

5.5.3	Svårt	att	övertyga	kunder	genom	kommersiella,	formella	rekommendationer		

Pihlaja et al. (2017) poängterade att kunder i lägre grad litar på information från företag, 
vilket flera av företagen även betonade svårigheter med; främst med att skapa 

varumärkesförtroende via sociala medier då kunder är väl medvetna om reklamen i 
kanalerna. Bland annat understrykte GoMore, Brum och Hygglo därför vikten av att 

kommunicera genom andrahandsparter för att kommunikationen inte ska vara tydligt 
kommersiell. GoMore förklarade att fler konsumenter vänder sig från sociala medier på 

grund av tydlig reklam, och Hygglo tryckte på att utforma kommunikation som är 

intresseväckande och rolig med hjälp av sina samarbeten. Att kommunikationen inte är 
tydligt kommersiell kan därför antas vara viktigt för att attrahera användare.  

 
Vikten av detta påvisas även i samarbetet som Brum beskrev med en influencer, vilket trots 

förväntningar inte gav ett positivt resultat, detta med anledning av att en distinkt 
kommersiell metod användes i reklammaterialet. Återigen betonades vikten av att väcka ett 

genuint intresse och att tilltala sina användare genom att använda sig av indirekta 

kommunikationsstrategier snarare än direkta i syfte att tvinga fram ett agerande (Mohr & 
Nevin, 1990). En av anledningarna till att Brums samarbete blev mindre lyckat kan bero på 

graden av kommersialisering och faktumet att innehållet inte upplevdes genuint utan snarare 
välplanerat och därmed formellt. Då intressenter inte förhåller sig positivt till en 

rekommendation kan det i värsta fel leda till att denne väljer att inte bli användare och att 
denne blir svår att övertala eller kommunicera med igen (Kotler,  Kartajaya & Setiawan, 

2016). Trots detta riktas de rekommendationer som företagen kommunicerar från 

kommersiella parter som får ut någonting av samarbetet, istället för att fokus läggs på att 
skapa rekommendationer utifrån tredjehandsparter som är icke-kommersiella, såsom 

användare. Potential kan därför ses i att i större utsträckning kommunicera 
rekommendationer från befintliga användare för att attrahera nya användare. 

 

5.5.4	Kommunikation	genom	rekommendationer	från	befintliga	användare	

En icke-kommersiell metod kan dessutom ses vara viktig eftersom maktrelationen mellan 
företag  och konsument tenderar till att vara mer symmetriska (Lipsaman et al., 2012) i 

samband med att tvåvägskommunikation möjliggjort för användare att i större utsträckning 

bestämma vilket innehåll de vill interagera med (Safko, 2012). Detta påvisar fallföretagen en 
medveten om genom att även nämna vikten av att marknadsföra användarrecensioner och 

skapa ett förtroende hos intressenter med hjälp av andra användares upplevelser. Detta 
exemplifieras då Hygglo nämner att de arbetar med ’user stories’ där de intervjuat eller spelat 
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in en video med en befintlig användare i syfte att marknadsföra innehållet som en 

rekommendation. Därmed påvisas återigen en medvetenhet om vilken riktning 

kommunikationen, i detta fall rekommendationen, sker genom, i syfte att attrahera nya 
användare. På liknande vis kan Snappcar ses ha startat sitt referall-program där befintliga 

användare rekommenderar tjänsten genom att bjuda in en vän till att bli användare. På detta 
vis ger de användarna på båda sidor av plattformen en ekonomisk fördel av 

rekommendationen, vilket senare resulterar i att en bokning görs. Genom att via Facebook 
skapa medvetenhet hos användare om den ekonomiska fördelen med kampanjen, ses 

Snappcar använda sig av en indirekt uppmaning för att attrahera nya användare med hjälp 

av rekommendationer. 
 

Hygglo förklarar att de även försöker engagera kunder till att lämna rekommendationer på 
Instagram. Detta sker genom att Hygglo ställer frågor om vad kunderna hyr, för att i ett 

senare skede presentera de svar som är humoristiska eller intresseväckande i andra social 
medier. I detta fall kan Hygglo ses matcha kommunikationsstrategins riktning med 

maktförhållandet i sociala medier, som är symmetriskt, genom att uppmuntra till 
tvåvägskommunikation. Effektivare kommunikation kan således antas uppstå i linje med 

Mohrs och Nevins (1990) teori. Genom att Hygglo visar upp svaren, i form av 

rekommendationer, kan de influera och attrahera nya eller befintliga användare, och därmed 
påbörja eller föra dessa kunder vidare i köpprocessen (Kotler,  Kartajaya & Setiawan, 2016). 

Användarrecensionerna kan antas bli mer slagkraftiga eftersom innehållet som presenteras 
är informellt, icke-kommersiellt, indirekt och tillåter återkoppling. En styrkan kan således 

ses ligga i det förtroende som kunder har för andra användaren. 
 

5.5.5	Potentiell	kanal	för	rekommendationer	

Flertalet företag förklarar att de inte använder Twitter aktivt då det inte anses vara en 
relevant kommunikationskanal för den svenska marknaden. Detta då företagen lägger 

relativt lite fokus på Twitter i förhållande till resterande sociala mediekanaler. Däremot 
förklarar Brum att de kan se en vinning i att börja använda Twitter då de uppmärksammat 

att flertalet fotbollssupportrar  använder mediet för att kommunicera med sina fans. Mohr 
och Nevin (1990) belyser även vikten av en medvetenhet om vilka kommunikationen sker 

mellan då mer frekvent, personlig och symmetrisk kommunikation uppstår då företag tillåter 

att kommunikationen sker på ett gemensamt plan. Genom att Brum är medveten om att 
Twitter är en relevant kanal, eftersom en av deras målgrupper befinner sig där, förhåller de 

sig till de principer som Mohr och Nevin (1990) belyser som centrala för att bygga en grund 
för effektiv kommunikation.  

 
Snappcar och Hygglo förklarade även att plattformen snarare vänder sig mot beslutsfattare 

och journalister än mot kunder. Flertalet fallföretag har istället valt att använda Twitter till 
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att debattera frågor kring delningsekonomi och genom att kommunicera med bland annat 

beslutsfattare kan kommunikationen ses ske genom diskreta utbyten, vilka på ad-hoc basis 

rör särskilda ändamål och innehar en lägre beroendenivå (Mohr & Nevin, 1990). Istället för 
att dessa aktiviteter genomförs för att direkt attrahera nya användare genom exempelvis 

rekommendationer kan det snarare tolkas var en indirekt kommunikationsstrategi som 
syftar till att övervinna det motstånd som delningsekonomiföretag förklarades möta. Trots 

att konsumenten inte ligger i fokus i dessa fall kan denna kommunikation antas vara av 
betydelse då Hawlitschek, Teubner och Weinhardt (2016) samt Botsman och Rogers (2010) 

i olika sammanhang poängterar att förtroendet är en kritisk aspekt för att individer ska vilja 

delta i delningsekonomiska verksamheter. Aspekten kan således antas vara viktig för att på 
längre sikt lyckas attrahera nya användare. 
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6.	Summering	och	slutsats	

I följande avsnitt presenteras studiens slutsatser utifrån den analys som presenterats i 

föregående kapitel. Detta för att besvara forskningsfrågorna samt påvisa hur 
delningsekonomiföretag på den svenska marknaden kommunicerar i sociala medier för att 

attrahera nya användare.  Avslutningsvis följer en redogörelse för studiens 
kunskapsbidrag samt förslag för vidare forskning. 

 

Vad som konstaterats i studien är att kommunikationsstrategierna som delningsekonomi-
företag på den svenska marknaden använder sig av skiljer sig beroende på vilken kanal 

innehållet kommuniceras i, vem kommunikationen avser att nå samt vad målet med 
kommunikationen är. Det har vidare konstaterats att fallföretagen använder Facebook, 

Instagram, bloggar och Twitter i olika syften för att nå ut till, engagera och interagera med 

kunder, beroende på var de befinner sig i köpprocessen. På vilket sätt företagen 
kommunicerar med kunder har konstaterats bero på vilken kanal kommunikationen sker 

igenom och vilken fas i köpprocessen som målet med kommunikationen är riktad till.  
 

För att attrahera kunder i Aware-fasen används kommunikation som antingen engagerar 
kunder genom att meddelandet är humoristiskt eller kontroversiellt, eller som fångar 

kunders uppmärksamhet snabbt genom att ett kort och specifikt innehåll presenteras. Dessa 

metoder använder företagen för att bli ihågkomna eller för att uppmärksammas av kunder. I 
dessa fall främjas en symmetrisk maktbalans vilket även kan antas effektivisera 

kommunikationen då frekvensen av denna ökar. Vidare har ett frekvent uppvisande av  
varumärkets produkt, samt personligt innehåll som påvisar gemenskap konstaterats 

användas som influensstrategier på Instagram. Övervägande sker indirekt kommunikation i 
aware-fasen, där företagen indirekt influera kunder till att minnas dem.   

 
Studien pekar vidare på att kommunikation som används för att attrahera kunder i Appeal-

fasen frekvent kommuniceras på Instagram genom estetiskt tilltalande bilder. Vad som 

uppmärksammats är även att de flesta företag försöker att influera kunden genom indirekt 
kommunikation som känslomässigt tilltalar kunderna, istället för att ge en direkt antydan 

om handling. Fokus har således bedömts ligga på att känslomässigt väcka ett intresse hos 
kunden, antingen genom att kommunicera innehåll kopplat till kunders intresse alternativt 

till de fördelar som delningsekonomin innefattar. Även innehåll som främjar gemenskap eller 
som avser att upplevas som genuint av kunden används av delningsekonomiföretagen. 

Slutligen används en ökad kommunikationsfrekvens som strategi för att tilltala kunden,  

dock kan kommunikationen anses bli effektivare om en informell kommunikationsstrategi 
används i detta fall, som då upplevas mindre kommersiell. 
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I Ask-fasen visar analysen att fallföretagen i många fall använder sig av indirekt 

kommunikation i syfte att influera intressenter och leda dessa vidare i köpprocessen, detta 

med hjälp av informativt innehåll på framförallt bloggar och Facebook. I många fall förklaras 
även dessa två medier med fördel användas i kombination, framförallt i syfte att få en större 

räckvidd av innehållet genom en ökad frekvens av homogent innehåll. Analysen pekar vidare 
på att strategier i denna fas grundas i kundernas behov och flertalet fallföretag lyfter att de 

testar sig fram för att finna vilka kommunikationsstrategier som fungerar bäst för att mätta 
användarnas informationsbehov, i syfte att kunna leda kunderna vidare till nästa steg. Det 

som även kan konstateras är att företagen tenderar att lyfta aspekter såsom verksamheternas 

stödjande gemenskap och genuinitet för att skapa en relevans för kunder och för att engagera 
användarna i en tvåvägskommunikation. 

 
Den kommunikation som riktas mot kunder i Act-fasen sker i princip enbart på Facebook 

eftersom innehållet direkt kan kopplas till en aktivitet genom länkar. På Facebook använder 
även företagen direkta kommunikationsstrategier som tydligt antyder till handling. Detta 

sker framförallt genom en ökad frekvens av enkelriktad kommunikation; då målgruppen kan 
specificeras i Facebooks annonseringsverktyg kan chanserna att attrahera användare ses öka 

genom denna typ av aktivitet. Relevansen av innehållet kan även konstateras spela en 

avgörande roll för att lyckas attrahera användare. Exempelvis har det klargjorts att 
relevansen ökar när kommunikationen är mer informell eller presenteras vid rätt tidpunkt. 

Vid dessa tillfällen kan kunden ses uppleva en samhörighet med innehållet och uppmuntras 
till att engagera sig. Kommunikation som påvisar ekonomiska fördelar kan vidare ses nyttjas 

för att uppmuntra resurshavare till agerande.  
 

Delningsekonomiföretag har vidare konstaterats använda sig av kunder i Advocate-fasen för 

att kommunicera rekommendationer från befintliga kunder, vilket ofta görs på Instagram 
och Facebook. Trots att företagen ser svårigheter i att använda sig av  kommersiella 

kommunikationsmetoder sker de flesta rekommendationer dock från kommersiella parter, 
såsom samarbetspartners. Av denna anledning kan fler användare antas kunna attraheras 

om ett större fokus läggs på att även uppmuntra fler icke-kommersiella parter till att 
rekommendera företagen. När kommersiella rekommendationer däremot används till att 

attrahera nya användare har det konstaterats att kommunikationsstrategierna är indirekta 

och informella i syfte att öka förtroendet.  Dessa indirekta och informella rekommendationer 
skapas bland annat genom att frekvent publicera genuint material som ökar en upplevd 

gemenskap. 
 

Genom studien kan det konstateras att Instagram är en kommunikationskanal som används 
för att attrahera användare i aware-, appeal- och advocate-faserna. Facebook används 

fortsättningsvis övervägande för att kommunicera med kunder i act-fasen samtidigt som 
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bloggar i huvudsak används för att besvara frågor i ask-fasen. Twitter har däremot valts bort 

som kommunikationskanal av många företag då plattformen inte anses vara en effektiv kanal 

för att attrahera nya användare, istället används kanalen främst för att kommunicera med 
andra företag.  

 

6.1	Kunskapsbidrag	och	förslag	till	vidare	forskning	
I denna studie har författarna bidragit med en ökad förståelse för hur 

marknadskommunikationen för delningsekonomiföretag på den svenska marknaden sker via 

sociala medier. Då tidigare studier främst utgått från konsumentperspektivet och utländska 
verksamheter har denna studie byggt på befintliga teorier och forskning för att vägleda 

delningsekonomiföretag i Sverige i hur de kan förhålla sig till kundernas behov för att 
attrahera nya användare. Genom intervjuer med delningsekonomiföretag har kunskap om 

hur befintliga företag agerar insamlats, i syfte att andra liknande företag ska kunna dra 
lärdom av materialet och kunna utveckla deras egna kommunikationsstrategier. Studien 

bidrar även till en ökad kunskap om vilka aspekter som är i fokus för att nya användare ska 

vara villiga att engagera sig i en delningsekonomiverksamhet och hur sociala medier 
uppfyller företagens marknadsföringsbehov. Detta samtidigt som fokus legat på att påvisa 

hur företagen marknadsför sig i syfte att växa deras verksamhet och användarbas.  
 

Eftersom delningsekonomi i Sverige är ett relativt nytt och outforskat fenomen, samt 
eftersom att digitalisering och användandet av sociala är aktuella frågor för företag idag, kan 

flertalet möjliga forskningsalternativ för framtida studier ses. För framtida forskning vore 
det exempelvis intressant att utöka studien till att även omfatta en kvantitativ struktur, för 

att kunna skapa ett generaliserbart resultat. Paralleller mellan statistiskt underlag och 

faktiskt agerande skulle då kunna bidra till än bättre kunskaper kring vad som är mer eller 
mindre slagkraftigt. 

 
Vidare förslag är även att vidga studien till att behandla traditionella 

marknadsföringsmetoder och hur dessa kan användas i kombination med sociala medier för 
att kommunicera med och attrahera användare. Då studien avgränsades till att enbart 

behandla delningsekonomiska verksamheter finns även möjligheter för framtida studier att 

utveckla studiens forskning vidare till jämförelser med andra sektorer, såsom e-
handelsföretag.  

 
För att skapa än bättre förståelse för fenomenet skulle studien även kunna genomföras på 

nytt men med fokus på andra mått eller aspekter som kan ses vara av vikt för 
delningsekonomiverksamheter.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

 

Inledande	frågor  
	

• Hur	skulle	du	beskriva	er	verksamhet? 	
• Vad	innebär	din	roll	i	verksamheten? 	
 	

Delningsekonomi 	
		

• Hur	förhåller	ni	er	till	termen	delningsekonomi?	 
• Hur	passar	denna	definition	in	på	er	verksamhet? 
• På	vilket	sätt	influerar	detta	hur	ni	bedriver	er	verksamhet? 	
• Vilken	typ	av	kunder	vänder	ni	er	till? 	

	
Sociala	medier	

• I	vilka	sociala	medier	finns	ni	tillgängliga? 	
• Vilka	mål	vill	ni	uppnå	genom	att	använda	er	av	Sociala	Medier?	
• Vilka	för-/nackdelar	ser	du	med	Sociala	Medier	eller	X?		
• Hur	skiljer	sig	marknadsföringen	i	sociala	medier	sig	från	traditionell?	

	
	Kommunikationsstrategier		
	

• Hur	ofta	gör	ni	nya	inlägg	i	respektive	kanal?	[Kommunikationens	frekvens]		
• Genom	vilka	parter	kommuniceras	innehållet	i	era	sociala	medier?	[Kommunikationsmetod]	 	
• Vad	för	typ	av	innehåll/inlägg	brukar	ni	dela	i	sociala	medier?	[Kommunikationens	innehåll]	 	
• Vad	gör	ni	för	att	få	era	kunder	att	interagera	med	ert	innehåll	på	sociala	
	 medier?	[Kommunikationens	riktning,	Tvåvägskommunikation]	
• Vad	för	typ	av	innehåll	presenterar	ni	för	att	skapa	förtroende	för	verksamheten?	[Kanalklimat,	
	 Förtroende	mellan	inblandade	parter]		  

	
Exempel	på	följdfrågor	som	ställdes: 
 

• Kan	du	beskriva	ett	exempel	på	det	du	precis	nämnde?	
• Vad	tror	ni	anledning	till	detta	var?	
• Hur	kunde	ni	dra	en	slutsats	om	att	XX	fungerade/inte	fungerar? 
• Kan	du	utveckla? 
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Bilaga 2 
Dokumenterad frekvens år 2018 - 2019 

Tabellerna avser endast företagens egna kanaler och inkluderar således inte inlägg som 
delats på samarbetsparters eller användares personliga sidor. 

 
Facebook 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar 
GoMore 3 - 1 -  (8) 2 - - 1 1 2 3 9 3 5 2 
Snappcar 4 3 - 2 (9) 2 1 - - 1 1 - 1 1 - - 
Hygglo 2 6 - 3 (5) 5 5 14 9 7 6 7 8 7 9 13 
Brum - 10 9 11 3 - 18 11 12 16 - 1 - 1 - 
Grannsaker - - - - - - - - - - - - - 4 6 

Antal organiska inlägg (parantes avser pågående annonsering) 
 
Instagram 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar 
GoMore - 3 2 3 2 1 1 1 2 8 6 3 - 11 6 
Snappcar 18 12 3 9 3 - - - 1 - - - - - 1 
Hygglo - 1 - - 4 3 20 9 5 3 3 4 3 4 6 
Brum - 3 16 16 11 3 17 10 30 31 4 1 - 1 - 

Avser endast inlägg på deras personliga profil 
 
Twitter 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar 
GoMore 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 - 
Snappcar 2 3 - 1 3 - - - 1 - - - 1 - 1 
Hygglo - 1 2 2 - 2 19 10 7 3 4 5 8 6 6 
Brum - - - - - - - - - - - - - - - 
Grannsaker - - - - - - - - - - - - - - - 

Avser endast organiska inlägg, exkl. retweets 
 
Blogg 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar 
GoMore* 1 - - - - - - - - - - - 1 1 - 
Snappcar - 1 1 - 3 - - - 1 1 - - 2 2 - 

*Bytte domän förra året 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


