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Abstract 

Product sharing systems is recently starting to become a more common phenomenon. 

Carpools exist in more than 40 Swedish towns and both Stockholm and Gothenburg have 

established bicycle sharing systems. Other products for which sharing systems have been 

established throughout Sweden are clothing and tools. From the point of view of the 

consumer, product sharing systems is a form of consumption which can be placed somewhere 

in between renting and privately owning a product, where the consumers usually pay a 

membership fee or a monthly fee to have access to the products whenever they need them. 

The concept is relatively new, and there are many products for which product sharing systems 

do not exist. As a consequence, previous research in the area is scarce, with the exception of 

car pools. However, some research discussing product sharing systems in general exists, such 

as the research by Lamberton & Rose and Mont. In this thesis, previous research is further 

developed by analyzing what enables and hinders product sharing systems, and for what type 

of products these systems are suitable. A mix between a quantitative and a qualitative method 

is used, as both interviews with owners of sharing systems and a questionnaire survey with 

potential consumers are carried out. To analyze the concept, institutional and behavioral 

economic theory is used as well as traditional microeconomics. Both the interviews and the 

survey indicate that the general knowledge of product sharing systems is low and that it is 

hard in general for companies to reach out to new users. For the consumers, one of the biggest 

problems is the perceived risk of not having access to the products when they are needed. 

Another conclusion is that products for which variety is desired, such as clothing and books, 

that are used frequently, are especially suitable for product sharing systems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Produktdelningssystem har under de senaste åren blivit ett allt vanligare fenomen. Bilpooler 

går att finna i över 40 orter runt om i Sverige, och i både Stockholm och Göteborg har 

cykeldelningssystem upprättats. Övriga produkter som delningssystem har uppkommit för på 

olika ställen i Sverige är bland annat kläder och verktyg. Ur konsumentens synpunkt kan 

delningssystemen ses som ett mellanting mellan hyrande och privat ägande, då 

konsumenterna oftast betalar någon sorts medlemsavgift eller månadsavgift för att få använda 

en produkt då de har behovet. Konceptet är relativt nytt och för många produkter finns det 

ännu inga produktdelningssystem. På grund av detta har produktdelning inte behandlats 

mycket av tidigare forskning, där undantaget är kring bildelning. En del forskning finns dock 

att hitta som behandlar produktdelning mer generellt, som exempelvis av Lamberton & Rose 

och Mont. I denna uppsats vidareutvecklas den tidigare forskningen genom att undersöka vad 

det är som möjliggör respektive förhindrar produktdelningssystemens uppkomst, och för vilka 

produkter dessa system är mest lämpade. En blandning av kvantitativ och kvalitativ metod 

används då både intervjuer med ägare av delningssystem och en enkätundersökning med 

potentiella konsumenter utförs. För att analysera konceptet använder vi oss av institutionell 

och beteendeekonomisk teori i kombination med traditionell mikroekonomi. Både 

intervjuerna och enkäterna tyder på att kännedomen om produktdelningssystem är låg och att 

det är svårt för företagen att nå ut till kunder. För konsumenternas del är ett av de största 

problemen den upplevda risken att inte ha tillgång till produkterna då de behövs. En annan 

slutsats som kan dras är att de produkter för vilka variation önskas, exempelvis kläder och 

böcker, är lämpade för produktdelning under förutsättningen att produkterna används ofta. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I USA äger vartannat hushåll en slagborr, men den genomsnittliga borren används endast 

mellan sex och tretton minuter under hela produktens livstid
1
. Det privata ägandet av 

produkter utgör norm i merparten av världens industrialiserade länder, trots att många saker 

som ägs likt borren inte används särskilt ofta, och därför kan anses utgöra ineffektiva 

resursnyttjanden. Mot denna bakgrund har alternativa mentaliteter vuxit fram och alternativa 

lösningar börjat ta form. En av dessa alternativa lösningar är de olika produktdelningssystem 

som under de senaste decennierna uppstått i många av världens utvecklade länder.  

 

Med produktdelningssystem avses att konsumenten betalar en månads- eller årsavgift för att 

få tillgång till en produkt istället för att äga den. Systemen kan ses som ett mellanting mellan 

ägande och hyrande av produkter. Egentligen är det inte ett nytt fenomen då exempelvis 

bibliotek och tvättstugor kan anses utgöra sådana system, fast de oftast utgör icke 

kommersiella sådana. I vidare mening kan många typer av offentlig konsumtion egentligen 

anses utgöra produktdelningssystem. Men där biblioteken och tvättstugorna av många anses 

som delningssystem med en självklar plats i samhället existerar det oftast endast i liten 

utsträckning delningssystem för andra typer av produkter, och specifikt kommersiella, 

vinstdrivande sådana. De mest framträdande exemplen på kommersiella delningssystem som 

har uppkommit de senare åren är bilpooler och i viss mån cykeldelningssystem, där 

produkterna ägs av företag och delas mellan konsumenter som ett alternativ till privat ägande 

eller hyrande.  

 

Rachel Botsman och Roo Rogers förespråkar i sin bok What’s Mine is Yours: The Rise of 

Collaborative Consumption
2
 en ekonomi där delandet spelar en allt större roll och författarna 

framhåller att det är tillgängligheten till produkter och inte själva ägandet i sig som bör 

efterfrågas. Termen kollaborativ konsumtion myntades först 1978 av Felson & Spaeth
3
 och 

drygt 30 år senare då Botsmans och Rogers bok gavs ut började alternativen till privat ägande 

få allt mer uppmärksamhet. Produktdelningssystem är enligt Botsman och Rogers en av de tre 

                                                 
1
 Botsman, Rachel & Rogers, Roo (2010).What’s Mine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, New 

York, Harper Collins, s 83.  
2
 Ibid 

3
 Felson, Marcus & Spaeth, Joe L (1978). Community Structure of Collaborative Consumption: A Routine 

Activity Approach. I: American Behavioral Scientist, vol 21, s 614-624. 
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underkategorierna som utgör kollaborativ konsumtion, där konsumenter på olika sätt delar på 

produkter och andra resurser. De andra två utgörs av andrahandsmarknader och kollaborativa 

livsstilar där personer delar på mindre påtagliga tillgångar som kunskap, yta och tid. 

 

Den forskning som hittills genomförts rörande produktdelningssystem har delvis behandlat 

ämnet utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Detta görs genom att man förklarar vad som 

påverkar individens val att börja använda produktdelningssystem i förhållande till övriga 

alternativ. Målsättningen har då varit att informera marknadsförare om hur de skall sälja in 

konceptet till konsumenter. Alternativt har forskningen behandlat delningssystem kring en 

specifik produkt snarare än att diskutera fenomenet mer generellt. Det finns många 

obesvarade frågor kring fenomenet som inte är täckta av tidigare forskning, som exempelvis 

om det finns psykologiska och institutionellt betingade aspekter som möjliggör eller 

förhindrar uppkomsten av delningssystem. Detta är aspekter vi ämnar undersöka i denna 

uppsats, som skall utgöra en vidareutveckling av tidigare forskning. 

1.2 Syfte/problemformulering 

Syftet är att identifiera och analysera vilka egenskaper hos produkter och vilka externa 

faktorer som möjliggör eller förhindrar för produktdelningssystem, och utifrån dessa resultat 

skapa ett ramverk som åskådliggör dessa faktorer. 

1.2.1 Forskningsfrågor 

-  Vilka faktorer gör att konsumenter är villiga respektive motvilliga att ingå i 

produktdelningssystem? 

-  Vilka problem och möjligheter finns det för producenter som vill upprätta 

produktdelningssystem? 

-  Vilka faktorer på samhällsnivå förhindrar och möjliggör produktdelningssystem? 

1.3 Avgränsningar 
I denna uppsats kommer vi att avgränsa oss till att endast diskutera produktdelningssystem 

där ett företag eller en organisation tillhandahåller fysiska varor och konsumenterna betalar 

för att ha tillgång till dessa varor via någon form av medlemskap. Ett alternativ som också 

behandlas är då produktdelningen är gratis men utgör en kompletterande del till en 

kommersiell verksamhet. Detta innebär att mer småskaliga arrangemang där grannar och 

vänner lånar produkter av varandra exempelvis inte kommer att diskuteras. Även mer 

väletablerade former av delningssystem som bibliotek och tvättstugor utesluts från 
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diskussionen då tvättstugor normalt inte är öppna för allmänheten och biblioteken finansieras 

helt av skatteintäkter, och individerna inte gör ett aktivt val att betala för tillgången till 

produkterna. 

1.4 Disposition 

För att analysera bidragande faktorer som möjliggör respektive försvårar för 

produktdelningssystem kommer denna studie att disponeras enligt följande: Först ges en bild 

av vilka produktdelningssystem som finns idag och tidigare forskning inom området. Efter 

detta presenteras de metoder vi valt för att undersöka frågeställningen. Därefter redogörs för 

den teoretiska bakgrund som är relevant. Teorin delas in i produktdelningssystemens struktur, 

produkternas egenskaper, konsumentens beteende samt socioekonomiska förutsättningar. 

Efter detta presenteras resultat från intervjuer och enkäter kombinerat med analys. Här 

jämförs även olika produkter för att se vilka produkter som verkar vara mest lämpliga för 

delningssystem. Avslutningsvis presenteras slutsatserna.  
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2  Produktdelningssystem idag 

Utbudet av produktdelningssystem skiljer sig mycket från produkt till produkt och det ser 

även olika ut i olika delar av världen. Produkter som redan används med delningssystem är 

bland annat bilar, cyklar, böcker och verktyg. Bilpooler är troligtvis den typ av 

produktdelningssystem som har störst utsträckning, då de existerar i många städer och i flera 

delar av världen. För att utnyttja bilpooler betalar man vanligtvis en anslutningsavgift, en 

månadsavgift samt avgifter för när man använder en bil. För att få tillgång till en bil bokar 

man dem oftast online. I Sverige finns bilpooler på ett 40-tal orter och sammanlagt 505 

poolbilar finns registrerade på www.bilpool.nu, som är ett samarbete mellan Trafikverket, 

bilpooler, kommuner och regioner
4
 . I en undersökning från 2013 kartlades i hur stor 

utsträckning bilpooler existerar i världen. I oktober 2012 fanns enligt denna studie bilpooler i 

27 länder på fem av världens kontinenter och användarantalet uppskattades till 1 788 000 

personer. Flest användare fanns i Nordamerika och Europa med 50,8 % respektive 38,7 % av 

det totala antalet användare
5
. Den enskilt största aktören för bildelning är det i USA 

marknadsledande Zipcar, som har över 810 000 medlemmar världen över
6
. 

 

Även cykeldelningssystem är relativt vanliga runt om i världen. Ett typiskt 

cykeldelningssystem är utformat så att cykelstationer finns utspridda i en stad eller ett 

område. På dessa platser kan man välja en cykel för att sedan ta sig till en station nära sin 

destination och parkera cykeln där. Även för dessa system betalas en avgift för en bestämd 

period och eventuellt rörliga kostnader för hur mycket man använder cyklarna. Flest system 

finns i Europa med 414 delningssystem (63 % av det totala antalet) följt av 164 (25 %) i 

Asien. Cykeldelningssystemen i Asien är dock de med störst antal cyklar med approximativt 

90 000 jämfört med Europas 20 400 cyklar
7
. I Sverige finns Styr och Ställ i Göteborg

8
 och 

Stockholm City Bikes
9
. 

 

Förutom för bilar och cyklar saknas vad vi vet aggregerad data för olika delningssystem för 

andra produkter. I USA är dock delningssystem för verktyg relativt vanligt förekommande i 

                                                 
4
 Bilpools webbplats (2014). [www] <bilpool.nu> Hämtad 2014-02-15. 

5
 Shaheen, Susan & Cohen, Adam ( 2013). Innovative Mobility Carcharing Outlook: Carsharing Market 

Overview, Analysis, and Trends, Transportation Sustainability Research Centre, University of California 

Berkeley. 
6
 Avibudgetgroups webbplats (2013) . [www] <ir.avisbudgetgroup.com> Hämtad  2014-05-26 

7
 Bikeshares webbplats (2014). [www] <bikeshare.com> Hämtad 2014-02-15. 

8
 Göteborg Bikes webbplats (2014), [www] <goteborgbikes.se> Hämtad 2014-02-15.  

9
 CityBikes webbplats (2014). [www] <citybikes.se> Hämtad 2014-02-15.    

http://www.bilpool.nu/
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form av verktygsbibliotek där man kan låna verktyg gratis. Webbplatsen “Local Tools” listar 

över 80 amerikanska verktygsbibliotek
10

. I övriga delar av världen är delningssystem för 

verktyg svårare att hitta, men det har nyligen öppnats ett i Malmö. Detta delningssystem 

skapades av Malmö Järnhandel som utöver att sälja produkter nu även lånar ut verktyg 

gratis
11

. 

 

Andra typer av varor för vilka delningssystem existerar är exempelvis kläder och leksaker. 

Både kläder och väskor av dyrare märken samt mindre dyra kläder finns att tillgå i Sverige via 

delningssystem från diverse företag
12

. Även i övriga Europa och USA finns liknande 

företag
13

. Vid dessa företag betalar man oftast en månads- eller årsavgift för att få tillgång till 

ett antal klädesplagg som man behåller tills man vill byta ut dem mot andra. I USA finns även 

företag där man kan hämta och låna leksaker
14

. Där finns även företag varifrån man kan få ett 

antal leksaker hemskickade för en månadsavgift, och sedan skickar man tillbaka dem när man 

vill ha nya leksaker
15

. Ett sådant företag startades även i Sverige, men var endast verksamt ett 

fåtal år (hyrolek). 

 

Transportmedel i form av bilar och i viss mån cyklar är alltså de mest utbredda formerna av 

delningssystem i dagsläget. Gällande bilar är det rimligen på grund av att de är dyra 

investeringar där stora besparingar finns att hämta. Bilar och cyklar är även produkter som 

används tillräckligt ofta av många för att det inte skall vara lönsamt att hyra produkten varje 

gång de skall användas. För vissa individer används däremot kanske inte produkten 

tillräckligt ofta, så att det skulle vara mer lämpligt att dela produkten än att äga produkten 

själv, i alla fall om man tar den initiala kostnadsbesparingen i beaktning.  

2.1 Tidigare forskning 

I och med att delningssystem för fysiska produkter som alternativ till privat ägande först på 

senare år har vuxit i popularitet är forskningen kring fenomenet begränsad. Det var först i och 

med publiceringen av Rachel Botsmans och Roo Rogers bok “What’s mine is yours”
16

 som 

fenomenet verkligen tog fart och började diskuteras mer utbrett. I de studier som gjorts har 

                                                 
10

 Local Tools webbplats (2014). [www] <localtools.org> Hämtad 2014-02-15.   
11

 Mlmö Järnhandels webbplats (2014) [www] <malmojarnhandel.se> Hämtad 2014-02-15.   
12

 Exempelvis Sabina and Friends, Fnitter, Umeå Klädbibliotek, Klädoteket i Malmö  samt Klädbiblioteket i 

Göteborg och Uppsala. 
13

 Mudjeans webbplats (2014). [www] <mudjeans.eu> Hämtad 2014-02-15. 
14

 USA ATL:s webbplats (2014) <usatla.org> Hämtad 2014-02-15. 
15

 Baby Plays webbplas (2014) [www] <babyplays.com> Hämtad 2014-02-15. 
16

 Botsman & Rogers, 2010 
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också mest fokus legat på bilpooler, och mycket lite finns att hitta om produktdelningssystem 

för andra produkter. Av den tidigare forskningen som vi funnit relevant för vårt ändamål 

behandlar två produktdelning på ett mer generellt plan och två behandlar endast bilpooler.  

 

Lamberton och Rose
17

 samt Mont
18

 tillhör de som behandlat produktdelning mer generellt. 

Lamberton och Rose undersöker konsumentens val att ingå i produktdelningssystem, och 

Mont tar avstamp i institutionell teori för att undersöka vilka generella faktorer som möjliggör 

eller förhindrar att kommersiella delningssystem accepteras och inkorporeras i individers 

vardagliga liv. Lamberton och Rose fokuserar på aspekter som är direkt länkade till 

konsumenten och hans beteende, medan Mont åskådliggör aspekter som berör normativa och 

reglerande institutioner i samhället.  

 

Lamberton och Rose har en kvantitativ ansats och har genomfört tre studier med ett urval av 

respondenter, för att undersöka vilka faktorer som är avgörande för konsumenters benägenhet 

att ingå i delningssystem. Uppfattad risk för knapphet är den huvudsakliga faktorn författarna 

fokuserar på. De faktorer som alstrar denna riskuppfattning hos konsumenten är enligt dem 

dels likhetseffekten, dels användarmönster. Med likhetseffekten åsyftar författarna att 

konsumenten förmodligen upplever en lägre risk med att ingå i delningssystem om övriga 

som ingår i systemet är mer lika dem själva. Med aspekten användarmönster avses att ju 

högre grad av förutsägbarhet konsumenten uppvisar i sitt användarmönster för en vara, desto 

mindre benägen kommer den att vara att ingå i delningssystem. Deras resultat testas därefter 

med hjälp av regressionsanalys. Det mest slående resultatet från deras studie är att man 

överlag finner en låg benägenhet att vilja ingå i delningssystem. Övriga resultat inkluderar att 

det verkar föreligga en negativ korrelation mellan homogenitet och benägenhet att ingå i 

delningssystem, speciellt bland högkonsumenter. Detta resultat stämde alltså inte överens med 

författarnas ursprungliga hypotes.  Olika resultat påvisades beroende på om det fanns 

möjlighet för deltagarna att kontrollera andras användande via kontrollmekanismer av något 

slag, exempelvis reservation av cyklar. Författarna fann att när möjligheten fanns innebar låg 

förutsägbarhet av konsumtion en mycket högre sannolikhet att ingå i delningssystem i 

förhållande till de med hög förutsägbarhet. Möjligheten att kunna kontrollera andras 

användande ökade även benägenheten att vilja ingå i delningssystem. 

                                                 
17

 Lamberton, Cait P & Rose, Randall L (2012). When is Ours Better than Mine? A Framework for 

Understanding and Altering Participation in Commercial Sharing Systems. I: Journal of Marketing. 
18

 Mont, Oksana (2004). Institutionalisation of Sustainable Consumption Patterns Based on Shared Use. I: 

Ecological Economics, vol 50: 1-2, s 135-153. 
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Mont har en mer kvalitativ ansats, då hon med hjälp av sitt eget ramverk och institutionell 

teori analyserar delning av verktyg, tvätt och bilar. Ramverket i fråga består av fyra element 

och tre kriterier, där de fyra elementen utgörs av produkt, service, infrastruktur och nätverk. 

Kriterierna består i att delningssystemet bör vara företagsekonomiskt möjligt, ge 

kundtillfredsställelse samt innebära en miljövinst av något slag. De huvudsakliga slutsatserna 

Mont kommer fram till är att reglerande ramverk ofta spelar en avgörande roll för huruvida 

investeringar görs för att upprätta produktdelningssystem, och att statligt stöd ofta är 

nödvändigt. På grund av de värderingar kring privat ägande som är djupt rotade i samhället 

menar Mont att för att förändra dessa värderingar krävs en transformation av en rad olika 

element av olika aktörer. Dessa aktörer bör vara delaktiga i både utvecklingen och driften, 

eftersom överinvestering i ett element kan leda till bristfällighet gällande de övriga. Vidare 

hävdar Mont att den sociokulturella kontexten alltid kommer att vara avgörande för 

framgången och institutionaliseringen av produktdelningssystemen. Exempelvis hävdar hon 

att det på grund av Sveriges kulturella och historiska kontext i vilken kollektivism har utgjort 

en dominerande värdegrund bör vara lättare att inkorporera systemen i Sverige än i mer 

individualistiska samhällen.
 19

  

 

Shaheen och Cohen
20

 och Sirland
21

 tillhör de som har fokuserat sin forskning på bildelning. I 

båda dessa fall har studierna ett tydligare fokus på miljö än den mer generella forskningen 

kring produktdelning. Shaheen och Cohen undersöker vad bildelningssystem har haft för 

konsekvenser i flera amerikanska städer, medan Sirland undersöker ifall bildelning och 

bilpooler kan vara ett användbart koncept för potentiella miljövinster redan på 

planeringsstadiet. Båda studierna har en kvalitativ ansats. Shaheen och Cohen utför 33 

intervjuer med ägare av bilpooler, biluthyrningar, försäkringsbolag etc., och Sirland genomför 

en litteraturstudie kompletterad med intervjuer. I resultaten är den gemensamma nämnaren för 

båda studierna att tillit är en avgörande faktor för bildelningens framgång. Sirland poängterar 

att företagen som driver bildelningssystemen måste skapa ett förtroende för att de skall vara 

framgångsrika. Förtroendet skapas genom att många utnyttjar tjänsten. Fler brukare leder till 

större förtroende, vilket leder till fler brukare. Utöver tillitsfaktorn skiljer sig resultaten dock 

åt mellan studierna. Shaheen och Cohen kommer fram till att höga kostnader och specifikt 

försäkringskostnader är en avgörande faktor som förhindrar bildelning. Utifrån sina intervjuer 

                                                 
19

 Mont, 2004 
20

 Shaheen & Cohen, 2013 
21

 Sirland, Oskar (2013). Går det att planera för bildelning? En studie av förutsättningar för möjlig utveckling av 

bildelningskonceptet, Examensarbete, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. 
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kommer författarna fram till att försäkringskostnader utgör 20-25 % av operatörernas totala 

kostnader och även en stor del av marginalkostnaderna. De höga kostnader som föreligger då 

man försäkrar bilarna och bilisterna är delvis en följd av att studien är utförd i USA, där 

försäkringen även skall täcka personskador, vilket inte behövs i ett samhälle med universell 

hälso- och sjukvård. Utöver försäkringskostnader är skyldigheter, teknologi, 

fordonstillgänglighet och underhåll faktorer som enligt Shaheen och Cohen försvårar 

bildelandets utbredning. Sirland betonar istället tillgången till kompletterande 

transportlösningar som bussar, då bildelning enligt honom endast utgör en liten del av ett 

transportsystem som är effektivare än privatbilism. 

 

2.2 Stöd för produktdelningssystem 

Den 25 september 2013 anordnade EU-kommissionens rådgivande organ EESC (European 

Economic and Social Committe) en offentlig sammankomst för intressenter rörande 

paraplybegreppet kollaborativ konsumtion (där produktdelningssystem ingår). Huvudsyftet 

var att sprida kunskap rörande de olika initiativ som existerar idag i Europa samt få till stånd 

ett utbyte av ideér om hur man kan främja tillväxten av den delade ekonomin i Europa. Detta 

evenemang utgjorde starten till det inofficiella europeiska konsultnätverket European Sharing 

Economy Coalition (EURO-SHE), som ämnar uppmuntra den delade ekonomins roll inom 

Europa genom att erbjuda rådgivning till aktörer som exempelvis avser upprätta 

produktdelningssystem. 
22

 Vid evenemanget framgick att många cykel- och bildelningsaktörer 

anser att deras nationella såväl som internationella marknader blir alltmer påverkade av EU:s 

policys. Bland annat ansåg man att det saknas tillräckligt institutionellt stöd på EU-nivå, och 

det framgick även att det finns behov av ett förnyat reglerande ramverk för att underlätta 

uppkomsten och framgången hos produktdelningssystem i allmänhet. De primära problem 

som många aktörer ansåg sig stöta på idag inkluderar fientlighet från såväl etablerade företag 

som fackförbund och konsumentorganisationer. EESC har uttryckt en önskan om att EU bör 

vidta fler konkreta åtgärder för att höja medvetenheten och uppmuntra den delade 

ekonomin.
23

 

 

                                                 
22

 Euro Freelancers webbplats (2014) [www] <euro-freelancers.eu> Hämtad 2014-02-15. 
23
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3 Metod  

För att undersöka vilka faktorer som möjliggör respektive försvårar uppkomsten och 

framgången hos produktdelningssystem kommer aspekter från producentens, konsumentens 

samt samhällets perspektiv tas i beaktning. Utgångspunkt tar vi i den teori vi finner relevant 

och användbar inom en rad olika fält, inkluderande beteendeekonomi, mikroekonomi samt 

institutionell teori. Med empiriska undersökningar ämnar vi dels jämföra existerande system 

och dels utföra intervjuer och enkäter för att utforma kriterier som verkar föreligga för att 

delningssystem skall lyckas. Utöver detta tar vi i vår utformning av kriterier även in resultat 

från tidigare forskning rörande ämnet. Utifrån de kriterier vi identifierat ämnar vi analysera 

varför vissa varor finns tillgängliga och varför andra varor inte finns tillgängliga genom 

delningssystem.  

 

För att uppnå syftet används dels intervjuer och dels en enkätundersökning. En blandning av 

kvalitativ och kvantitativ metod av detta slag används då metoderna kompletterar varandra 

och ger en mer övergripande bild av verkligheten, jämfört med om endast en av metoderna 

valts. 

 

Intervjuernas primära syfte är att ge en bättre bild av hur produktdelningssystemen fungerar i 

verkligheten och vad företagen och organisationerna har stött på för praktiska problem. De 

intervjuade är främst ägare av diverse produktdelningsystem. Intervjuobjekten i fråga var 

Matti Jokkela som är ägare av Malmö Järnhandel och dess biverksamhet ToolPool och Malin 

Dahlström, som är styrelseledamot för Göteborgs Bilkooperativ. Dessa intervjuer var av 

semistrukturerad karaktär och utfördes på plats, där intervjuobjekten ställdes samma frågor 

och fick svara fritt. Angreppssättet semistrukturerad intervju valdes då frågor hade utformats i 

förväg, och målsättningen var till viss del att försöka utläsa regelbundenheter i 

intervjuobjektens svar. Med semistrukturerade intervjuer ges respondenterna möjlighet att 

under relativt fria former ge sina individuella svar på frågorna utifrån sina egna erfarenheter 

och uppfattningar. Vidare genomfördes en intervju via mail med Unni Warner på 

kläddelningsföretaget Sabina & Friends, samt en telefonintervju med Aleksander Krajisnik på 

företaget Clear Channel som tillhandahåller cykeldelningssystemet Stockholm City Bikes på 

uppdrag av Stockholm stad. För att underlätta kommunikationen hade intervjuer på plats varit 

att föredra även för dessa, men på grund av tidsbrist hos intervjuobjekten var detta inte 

möjligt.  
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När intervjuerna genomfördes höll vi oss till en intervjuguide, som är bifogad i appendix A. 

Dessa intervjuer spelades också in och transkriberades för att vi skulle kunna redogöra för 

intervjuobjektens åsikter och erfarenheter så bra som möjligt och öka studiens reliabilitet. 

Detta möjliggör för andra att genomföra liknande studier. Även enkätfrågorna är bifogade i 

appendix B och där är även svarsfrekvenserna ifyllda. Framtida forskning kan då med 

enkelhet använda liknande frågor för att stärka eller bestrida våra resultat. Intervjumallen ökar 

studiens validitet då vi med hjälp av denna höll intervjuerna inom ramen av studiens syfte. 

Intervjuer på plats hade varit önskvärt i samtliga fall för att stärka validiteten. Med hjälp av 

dessa intervjuer anser vi att vi fick en god bild av hur deras produktdelningssystem fungerar i 

praktiken och att enkäterna sedan bättre kunde utformas för att undersöka vår frågeställning. 

 

Enkäterna delades ut dels i Linköpings centrum, dels vid Linköpings och Uppsala universitet. 

Med enkäterna undersöktes användandet av olika produkter samt generell inställning till 

delande av produkter som ett alternativ främst till privat ägande men även hyrande. Urvalet 

gick till så att godtyckligt utvalda individer i Linköping centrum och på universiteten ombads 

fylla i enkäten. Utdelningen i centrum skedde i två omgångar, vid ingången till galleria 

Filbyter. Platsen valdes då ett så slumpmässigt urval som möjligt önskades, och gallerian även 

utgjorde en relativt stressfri omgivning, i förhållande till övriga platser i Linköpings 

stadskärna. Helt slumpmässigt urval är svårt att få till på stan, och i vårt urval kan möjligtvis 

köpglada människor vara överrepresenterade. Butikerna i Filbyter är varierade men utgörs till 

viss del av klädbutiker som befinner sig i den högre prisklassen. Många som går dit går även 

till Hemköp, som inte är den billigaste matbutiken i Linköping. Detta gör att vi kanske får ett 

urval med något högre medelinkomst än den genomsnittliga medborgaren. Vilken typ av 

personer som faktiskt valde att fylla i enkäten kan självklart också påverka studien. Bland de 

tillfrågade i centrala Linköping var svarsfrekvensen låg, då ungefär var tionde person vi 

frågade var villiga att fylla i enkäten. Totalt 54 individer svarade på enkäten i de två 

omgångarna på stan. Svarsfrekvensen på universiteten var däremot mycket hög, där endast ett 

fåtal inte ville svara på frågorna. Totalt 82 individer svarade på enkäten i de två omgångarna 

på universiteten. Det slutgiltiga utfallet av enkätundersökningen blev totalt 136 ifyllda 

enkäter. Av de 136 respondenterna utgjordes 79 av kvinnor och resterande av män. 94 av 

respondenterna utgjordes av studenter och resterande av arbetande, arbetssökande eller annat. 

Värt att notera är att även på stan utgjordes en del av respondenterna studenter. Den höga 

svarsandelen som utgjordes av grupperna studerande och kvinnor kan innebära problem 
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gällande den externa validiteten då urvalet inte kan anses vara helt representativt för Sveriges 

population. Även den låga svarsfrekvensen på stan kan självklart göra att stickprovet inte helt 

motsvarar populationen. Vid universiteten anser vi dock att stickprovet blev hyfsat 

representativt för den studerande populationen, då enkäter delades ut i Ekonomikum i 

Uppsala samt C-Huset och B-huset i Linköping för att få en spridning av studenter från olika 

program. En större mängd data vore önskvärd, men eftersom inga databaser finns att tillgå 

anser vi att enkäter var den mest lämpliga undersökningsmetoden. Vi anser också att 

enkäterna kan ge en bra bild av hur konsumenter ser på produktdelningssystem och 

användande av produkter. Med resultaten från enkäterna kompletterat med intervjusvaren 

hoppas vi kunna finna samband som kan förklara varför vissa produkter lämpar sig bättre för 

delningssystem än andra, samt vilka omgivande faktorer som gör att produktdelningssystem 

lättare kan uppstå i en viss typ av samhällen.  

3.1 Forskningsbidrag 

Med denna uppsats hoppas vi kunna bidra med fördjupade insikter om vilka huvudsakliga 

faktorer som möjliggör respektive försvårar för affärsmodellen produktdelning. 

Frågeställningen kan anses utgöra en vidareutveckling av tidigare forskning då ny data 

samlats in och fler produkter diskuterats än i tidigare forskning. Vidare har även 

frågeställningen angripits på ett mer övergripande sätt då såväl producentens, konsumentens 

och samhällets roll diskuteras och analyseras.  
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4 Teoretisk bakgrund 

För att få en bra förståelse för vad som möjliggör respektive försvårar delningssystem 

analyserar vi detta utifrån produktdelningens struktur, produktens egenskaper, konsumentens 

beteende samt socioekonomiska förutsättningar. Detta avsnitt förklarar olika ekonomiska 

teorier med anknytning till dessa faktorer. Först redogörs för vad som karakteriserar 

produktdelningssystem utifrån mikroekonomisk teori. Efter detta diskuteras hur 

konsumenternas beteende kan förklaras med hjälp av prospektteorin och slutligen diskuteras 

socioekonomiska förutsättningar för delningssystem utifrån institutionell teori. 

4.1 Produktens egenskaper och produktdelningens struktur  

Produktdelningssystem är en typ av ekonomiska arrangemang som inte täcks av teoretiska 

modeller inom ekonomisk teori. Inom mikroekonomisk teori finns dock ett 

klassificeringssystem för olika typer av varor beroende på deras grad av exkluderbarhet och 

rivalitet. Med exkluderbarhet menas till hur stor grad konsumenter kan uteslutas från varan, 

där varor som parker, militärt försvar och radio kännetecknas av en låg grad av 

exkluderbarhet, medan bilar och kläder är exempel på varor som kan karakteriseras som 

exkluderbara. Med rivalitet avses i hur stor grad av konkurrens som präglar konsumtionen av 

varan, det vill säga om en individs konsumtion av en vara påverkar en annan individs 

konsumtion. Utifrån dessa kriterier kan en vara därefter bli klassificerad som Private, 

Common, Club eller Public Good. De produkter som delas via produktdelningssystem ligger 

enligt dessa definitioner närmast det som inom mikroekonomisk teori kallas Club Goods, som 

kännetecknas av exkluderbarhet men av låg eller icke-existerande rivalitet. Produkterna kan 

dock präglas av en artificiell knapphet, dvs. att tillgången på varor eller tjänster är begränsad 

trots att de skulle kunna göras tillgängliga för allmänheten. Produkterna behöver alltså inte 

vara helt icke-rivaliserande.
24
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 Perloff, M Jeffrey (2011). Microeconomics with Calculus, Pearson Education Limited, Edinburgh, s 584-585 

Figur 1. Produkttyper, Källa: e-educations webbplats 
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4.1.1 Theory of Club Goods 

James M Buchanan utvecklade 1965 en generell teori för Club Goods i sin artikel An 

Economic Theory of Clubs
25

, där han diskuterar det optimala arrangemanget för denna typ av 

varor. Hans teori är till viss del ett gensvar på en modell av Paul A Samuelson, som 

utvecklade en mer polariserad modell där ägandet var helt privat eller helt publikt
26

. I 

Buchanans modell beror konsumentens nytta på antalet övriga individer han måste dela med, 

det vill säga klubbens storlek. I modellen antas konsumenterna även vara delägare i klubben 

samt vara homogena gällande inkomst och preferenser. Utifrån klubbens medlemsantal 

härleder Buchanan villkoren för paretooptimalitet
27

. I modellen innebär fler medlemmar 

sänkta genomsnittliga kostnader för övriga medlemmar, eftersom de även är delägare. 

Storleken på delningsarrangemanget bestäms endogent i förhållande till vanliga modeller där 

dessa typer av faktorer är exogent bestämda. Villkoret Buchanan kommer fram till är att för 

att paretooptimalitet skall uppnås måste de marginella kostnaderna för att ta in en ytterligare 

medlem, dvs. att den artificiella trängseln ökar, vara jämställda med de marginella fördelarna 

med att få in en medlem till. Detta innebär att kollektivet varken tjänar eller förlorar på att 

erbjuda den marginellt senaste enheten av varan. Beroende på antalet medlemmar i detta 

jämviktsläge kan man enligt Buchanan klassificera en vara som i stort sett “private” eller 

“public”. En vara som har en hög optimal storlek på medlemsantal bör rimligen vara närmre 

en Public Good medan en vara med låg optimal storlek bör ligga mer åt Private Good. I takt 

med att antalet medlemmar ökar menar Buchanan att konsumentens individuella värdering av 

varan kommer att sjunka på grund av trängsel. Ytterligare medlemmar innebär dock även att 

kostnadsbördan minskar proportionellt per person. Detta innebär för delningssystemen att det 

kommer att finnas en optimal storlek, både i termer av antalet medlemmar och erbjudna 

kvantiteter av varan. Det finns med andra ord i teorin en avvägning mellan stordriftsfördelar 

och trängsel bland medlemmar att ta i beaktning vid utformningen av systemen. Enligt 

Buchanan själv är modellens främsta styrka att den åskådliggör på vilket sätt processen att 

fatta beslut om delningsarrangemanget kan se ut. Detta innebär att beslutet om 

delningssystemets storlek samt kostnadsarrangemang bör fattas samtidigt om man vill uppnå 

                                                 
25

 Buchanan, James (1965). An Economic Theory of Clubs. I: Economica, vol 32: 125, s 1-14. 
26

 Samuelsson, Paul A, (1954). The Pure Theory of Public Expenditure. I: Review of Economics and Statistics, 

vol 36, s 387-89 
27

 Med paretooptimalitet syftar man på den allokering av resurser som innebär att resurserna inte kan omfördelas 

så att någon kan få det bättre utan att någon annan får det sämre. 
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optimalitet. Buchanan framhåller även att modellen på sätt och vis utgör en modell för 

optimal exkludering och inkludering.
28

 

4.1.2 Club Goods vs Produktdelningssystem 

De varor vi diskuterar i denna uppsats har många likheter med Club Goods. Exempelvis kan 

ett cykeldelningssystem med enkelhet exkludera de som inte är medlemmar genom att kräva 

medlemskap. Ett medlemskap behöver inte nödvändigtvis vara rivaliserande om efterfrågan 

inte når upp till de nivåer som orsakar trängsel. Antagandet om att den genomsnittliga 

kostnaden kommer att minska för varje medlem som ingår i delningssystemet kan tolkas som 

att den genomsnittliga kostnaden för innehavaren av delningssystemet minskar för varje 

konsument som ingår. Detta stämmer så länge inte en ytterligare medlem innebär att man 

väljer att investera i exempelvis ytterligare en bil för att undgå trängsel. Detta gör att man kan 

dra slutsatsen att tillräckligt många måste ingå i systemet för att innehavaren skall ha 

incitament att upprätthålla delningssystemet, men ändå inte för många då det innebär antingen 

trängsel eller att ytterligare kostsamma investeringar behöver göras. I verkligheten finns det 

inte ett givet utbud som i Buchanans teori och därmed behöver trängsel inte nödvändigtvis 

uppstå. Teorin om Club Goods ger en insikt i hur beslutsprocessen bör se ut om man vill 

eftersträva det optimala antalet deltagare och för att delningssystemen skall vara hållbara på 

lång sikt. De bör inte omfatta ett alltför stort antal medlemmar men ändå inte för få, och 

beslutet om antal medlemmar och kostnadsarrangemang bör fattas samtidigt. Nyckeln här är 

den avvägning som måste göras mellan stordriftsfördelar och eventuell trängsel givet ett visst 

utbud som i teorin. I verkligheten behöver dock inte den upplevda trängseln avgöras endast av 

antalet medlemmar i klubben, utan även av hur lika medlemmarna är i sitt tidsmässiga 

användarmönster av produkten, dvs om alla vill använda produkten samtidigt eller inte.  

 

Club Goods tillhandahålls ofta av naturliga monopol, eftersom det ofta råder 

stordriftsfördelar, då företagen tenderar att ha låga rörliga kostnader men höga fasta 

kostnader, och därmed blir den genomsnittliga kostnaden tillräckligt låg för att det skall vara 

naturligt med få aktörer
29

. Stora initiala investerings- och kapitalkostnader förekommer 

gällande delade produkter såsom bilar och cyklar. Stordriftsfördelarna kan också visas i att 

man inte behöver öka tillgången i samma proportion som medlemsantalet för att undvika 

trängsel. 
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4.1.3 Inkomstelasticitet och substitutvaror 

Två begrepp som är intressanta att undersöka gällande produktdelningssystem är 

inkomstelasticiteten och substituerbarheten mellan samma vara som delad och privatägd. 

Vissa produkter kan anses vara statusgivande att ha i sin ägo, och det kan vara så att individer 

vid en inkomstökning blir mindre intresserade av att ingå i produktdelningssystem. Stämmer 

det sistnämnda kan den delade varianten av varan anses vara en inferior vara. Detta kan även 

förklaras med att ”säker tillgång” är en egenskap med hög inkomstselasticitet. 

 

Det kan också antas att det bör finnas någon form av substitution mellan delade och 

privatägda varor av samma slag, i termer av att priset på den ena påverkar efterfrågan på den 

andra. Till vilken grad delningssystem och den privata varianten anses vara substitut är 

intressant då detta påverkar till hur stor del det är kostnadsbesparingen som gör att man väljer 

att ingå i ett delningssystem eller inte. Om det exempelvis finnas något inneboende egenvärde 

i att äga sin egen bil, utöver själva grundprodukten att ta sig från punkt A till punkt B, så 

kommer kanske inte bil som delad vara anses vara ett fullgott substitut till den egna bilen. 

Detta trots den minskade kostnaden som det oftast innebär att ingå i ett delningssystem. 

Användandet av produkterna kan även skilja sig mellan privat ägande och i delad form. För 

cykeldelningssystem är en av fördelarna att man enkelt kan kombinera cykling med 

kommunal trafik och åka den större delen av sträckan med exempelvis buss för att sedan ta en 

cykel den sista sträckan. 

 

Även intressant att diskutera är huruvida alternativet att hyra anses utgöra ett fullgott substitut 

för att ingå i produktdelningssystem. Detta då det är rimligt att hyrandet i många 

konsumenters ögon utgör ett närmare substitut till delningssystem än det privata ägandet. En 

viktig skillnad i förhållande till relationen mellan delade och privatägda varor är att man inte 

lika lätt kan avgöra huruvida hyrda och delade varor kan anses utgöra fullgoda substitut. Detta 

då man relativt enkelt kan undersöka huruvida det finns ett egenvärde i sig att äga en produkt, 

medan det är förhållandevis svårt att finna något egenvärde i sig att hyra en produkt. Det är 

även mer tvetydligt att avgöra om beslutet att ingå i delningssystem över huvud taget är att 

jämställa med beslutet att ingå i delningssystem. Hyrande av produkter äger generellt rum då 

man ämnar använda produkterna vid enstaka tillfällen, medan man generellt ingår i 

delningssystem då man använder produkten mer frekvent. Ur ren kostnadssynpunkt förefaller 

det rimligt att hyrande och delningssystem har samma relation som kontantkort och 

abonnemang för mobiltelefoni. Detta då det är mer kostnadseffektivt att hyra produkten för de 
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konsumenter som använder produkten sällan, och mer kostnadseffektivt att ingå i 

delningssystem för de som använder produkten oftare. Vart brytningspunkten ligger där ett 

litet användande av en produkt övergår till ett stort användande beror på personliga 

preferenser och produkten i fråga. Något som är av intresse är att försöka utläsa om det finns 

någon form av genomsnittligt användande hos individer i allmänhet där man övergår från att 

uppfatta sig som en lågbrukare till en högbrukare av olika produkter. Specifikt intressant är att 

se om det går att finna hur frekvent användande som krävs för att individer skall uppfatta det 

som vettigt att sluta hyra och börja ingå i delningssystem. Detta är av speciellt intresse 

eftersom att den mer svårdefinierade nivån av användande som lämpar sig för att ingå i 

produktdelningssystem mycket väl kan utgöra en av aspekterna som förhindrar etableringen. 

Att individer som använder en produkt sällan hyr vid behov är etablerat såväl som faktumet 

att de som använder en produkt ofta bör äga den. Eftersom att delningssystem placerar sig 

någonstans mitt emellan dessa två extremer är det fullt möjligt att konsumenter uppfattar det 

som svårt att placera in produktdelningens plats och därmed faller det bort ur ekvationen då 

konsumenten skall fatta sitt val. Detta kan sammanfattas i nedanstående diagram, som visar 

hur sannolikheten att ingå i ett delningssystem bör vara en funktion av hur frekvent en individ 

använder produkten i fråga. 

 

 

Figur 2. Användande av delningssystem 
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Den avgörande skillnaden utöver användarfrekvensen mellan de två konsumtionsalternativen 

är det medlemskap som krävs i och med att ingå i delningssystem. Därmed skulle ett sätt att 

avgöra huruvida hyra och delande utgöra fullgoda substitut vara att undersöka hur 

medlemskapet i sig påverkar konsumenters värdering av delningssystem. Om medlemskapet 

innebär alltför stora transaktionskostnader och uppfattas som omständligt av konsumenten 

kommer inte delningssystem utgöra ett perfekt substitut till hyrande.  

4.2 Konsumentens beteende 

4.2.1 Prospektteorin 

Innan individer börjar använda ett delningssystem står de ofta inför valet att antingen köpa 

och äga varan, hyra eller med hjälp av ett delningssystem dela på användandet av varan. Då 

detta val skall göras är det dock rimligt att tro att psykologiska aspekter påverkar hur 

individerna värderar alternativen. År 1979 publicerade Daniel Kahneman och Amos Tversky 

Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, som var den första artikeln som 

beskrev den så kallade prospektteorin
30

. Tidigare hade ekonomisk teori angående val förenade 

med risker dominerats av den förväntade nytto-teorin. Enligt denna teori skulle individer 

alltid bete sig rationellt och följa särskilda beteendemönster. Kahneman och Tversky 

presenterade istället fall då dessa mönster inte alltid följdes och utvecklade under många år 

den alternativa teori för vilken Kahneman senare kom att få Riksbankens ekonomipris till 

minne av Alfred Nobel. Två av de centrala inslagen i prospektteorin är individers 

förlustaversion och referenspunktens betydelse. Dessa leder i sin tur till både 

besittningseffekten och visshetseffekten, som båda kan påverka individers benägenhet att ingå 

i produktdelningssystem.  

4.2.2 Förlustaversion 

Förlustaversion innebär att en förlusts negativa effekter är större än en vinsts positiva effekter. 

Exempelvis visade en studie att de flesta av deltagarna i ett experiment inte ville delta i ett 

spel där de fick singla slant och utkomsterna var antingen att vinna 150 dollar eller förlora 

100 dollar
31

. Förlusten av 100 dollar vägde alltså tyngre än vinsten på 150 dollar. Flera studier 

och experiment utformade på olika sätt har visat på liknande resultat, och föregående exempel 

skulle kunna förklaras med riskaversion, men det har visats att utfall av denna typ skulle 
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kräva enorma nivåer av riskaversion ifall förlustaversionen inte existerar
32

. Det är rimligt att 

anta att ifall en person som äger en vara överväger att sälja produkten och istället övergå till 

att utnyttja ett delningssystem kan förlustaversionen märkas då individen ser det som en 

förlust att bli av med produkten. Samma förlust uppstår ej för individer som tidigare inte ägt 

produkten. Detta innebär alltså att referenspunkten har stor betydelse. 

4.2.3 Referenspunktens betydelse  

Referenspunkten är den punkt där ett utfall går från att vara en vinst till en förlust. Normalt 

definieras en vinst eller förlust utifrån om personen i fråga erhåller eller måste betala en 

summa pengar. Även om detta oftast stämmer, menar Kahneman och Tversky att en förlust 

lika gärna kan föreligga när individen får en summa pengar men att han hade förväntat sig en 

högre summa. På samma sätt kan en minskning i förmögenheten ses som en vinst ifall en 

större minskning var förväntad 
33

. Detta betyder att referenspunkten har betydelse, men att 

referenspunkten kan utgöras av vad man tror kommer att ske. I ett spel där man har 95 % 

chans att vinna kommer det lyckosamma utfallet troligtvis inte upplevas som en vinst. Istället 

kommer de 5 % som utgör en frånvaro av vinst att ses som en förlust. Vid delningssystem är 

man inte alltid garanterad att ha tillgång till produkten vid just den tidpunkt man önskar. För 

vissa system finns bokningsfunktioner, men då man vill boka finns alltid möjligheten att alla 

enheter redan blivit bokade av andra. Detta bör då innebära att man upplever de få tillfällen 

man inte har tillgång till produkten som förluster, och lägger mindre vikt vid de tillfällen man 

har tillgång till produkten. Gällande hyrande är det rimligt att de som överväger att utnyttja ett 

delningssystem som alternativ till att hyra troligtvis inte äger produkterna och därför bör alla 

ha samma referenspunkt. 

4.2.4 Besittningseffekten 

Enligt klassisk ekonomisk teori utgår man ofta från att alla individer kan sätta ett värde på 

produkter och agerar därefter. Ifall man äger produkten och erbjuds ett högre pris än detta 

värde kommer den rationella individen att vilja sälja produkten. Är man istället köpare och 

produkten finns tillgänglig till ett lägre pris kommer man att vilja köpa produkten. Kahneman, 

Knetch och Thaler visade dock genom experiment att den genomsnittlige säljaren tenderade 

att värdera varan betydligt högre än den genomsnittliga köparen
34

. Experimentledarna menar 
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att detta beror på besittningseffekten, som innebär att man värderar en vara högre då man äger 

den. För produktdelningssystem kan denna effekt bli aktuell då konsumenter står inför valet 

att börja utnyttja ett delningssystem. Vid beslutet att börja använda ett delningssystem kan 

individer delas in i två grupper, de som redan äger produkten och de som inte äger produkten. 

Om vi tänker oss innehav av en bil står de som redan äger en bil ofta inför valet att fortsätta 

använda sin egen bil eller att sälja eller på annat sätt göra sig av med bilen och istället utnyttja 

fördelarna med en bilpool. De som istället inte har någon bil står inför valet att börja använda 

en bilpool eller att köpa alternativt hyra en bil. De som tidigare har haft en bil ser det som en 

förlust att bli av med varan som man tidigare har ägt. Har man istället inte haft denna vara, ses 

det inte som någon förlust att inte kunna använda den, utan som en vinst att kunna börja 

använda varan. Eftersom vi enligt prospektteorin är förlustaverta väger förlusten tyngre och 

därför kommer personer som redan äger varan att värdera den högre än någon som inte äger 

varan. Alltså kommer besittningseffekten endast att ha betydelse för de personer som redan 

äger en vara men står inför valet att börja utnyttja ett delningssystem. Även om personerna 

kan sälja varan, kommer dessa personer med lägre sannolikhet gå över till ett delningssystem 

än de som tidigare inte har ägt varan. Dessa personer bör dock oberoende av förlustaversionen 

redan värdera varan högre eftersom de redan har gjort valet att köpa produkten. Omvänt bör 

också gälla för de som hyr. För de som äger produkten är eventuellt steget från att äga till att 

dela mindre än steget från att äga till hyra, till produktdelningens fördel. 

4.2.5 Visshetseffekten 

Visshetseffekten innebär att en minskning av en sannolikhet att ett utfall sker har en större 

påverkan när utfallet från början är säkert än när det endast är troligt
35

. Fenomenet påpekades 

först av Allais
36

, som vid en konferens för nationalekonomer genom ett experiment med 

många av världens mest framstående ekonomer visade att grundläggande axiom för 

förväntade nytto-teorin inte alltid följs. Utan att veta om det avslöjade deltagarna att det 

psykologiska värdet av ett helt säkert utfall var betydligt högre än då utfallet endast var 

troligt, vilket stred mot tidigare teorier om beslutsfattande vid val under risk. Kahneman och 

Tversky har studerat fenomenet med olika typer av problem och det var de som först gav 

fenomenet namnet visshetseffekten. Referenspunktens betydelse och förlustaversion gör att vi 

är villiga att betala mycket för att nå helt säkra utfall. Vid ett spel där utfallet är mycket 

sannolikt är människor ofta villiga att minska vinsten i hög grad för den totala säkerhetens 
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skull. Eftersom referenspunkten är att man vinner ser man risken att inte vinna som en stor 

förlust och är därför beredd att betala höga summor för att undvika denna förlust. Vid 

delningssystem kan man inte alltid vara helt säker på att man kan utnyttja produkten vid just 

den tidpunkt man har tänkt sig. Även om många system erbjuder tjänster för att boka 

produkten, finns det ändå en risk att alla enheter är uppbokade då man vill använda dem. Ifall 

man vid användandet av ett delningssystem ser utfallet att inte kunna använda produkten som 

en förlust kan troligtvis visshetseffekten försvåra för delningssystem genom att individer 

väljer det helt säkra alternativet att äga produkten själv. Ifall man däremot inte ser det som en 

betydande förlust att skjuta upp användandet av produkten till en senare tidpunkt kommer 

visshetseffekten troligtvis inte att ha någon större betydelse. Vid alternativet att använda 

delningssystem istället för att hyra blir analysen något annorlunda. Delningssystem 

inkorporeras generellt in i individers vardagliga liv, och produkterna i delningssystemet 

används efter rutinmässiga mönster, medan hyrande snarare utgör en form av avvikelse från 

den vardagliga konsumtionen. Avvikelser från den normala konsumtionen bör därför ses som 

en förlust, men vid hyrande kan individerna tänkas planera sitt användande mer i förväg. 

Hyrandet innebär däremot också alltid en risk att man inte får tillgång till produkten just då 

man tänkt sig, men då hyrande inte utgör en del av vardagen kanske man är mer villig att 

skjuta upp användandet.  

4.3 Socioekonomiska förutsättningar 

Institutionell teori syftar till att förklara hur regler och normer påverkar ekonomiska 

beteenden. Paul D Bush utvecklade 1987 en teori där han skiljer på det instrumentella och det 

ceremoniella beteendet hos individer i samhället
37

. Instrumentellt beteende kan sägas härröra 

ifrån problemlösningsprocessen medan ceremoniellt beteende har sitt ursprung i det 

mänskliga beteendet. Det instrumentella beteendet är grundat via någon form av trial and 

error-process för att individen ska komma fram till det mest praktiska tillvägagångssättet för 

att utföra olika uppgifter. Ceremoniellt beteende är snarare betingat av mer abstrakta 

värdegrunder som exempelvis ideologier och religioner. Lite förenklat kan man säga att det 

instrumentella beteendet är grundat i att man gör något för att det fungerar och är effektivt, 

medan det ceremoniella beteendet är grundat i att något känns “rätt”. Enligt Bush kommer 

innovationer och teknologiska framsteg endast att inkorporeras i samhället i den mån 

samhället kan bibehålla sin tidigare nivå av ceremoniell inkapsling eller ceremoniell 

                                                 
37

 Bush, D Paul (1987). The Theory of Institutional Change. I: Journal of Economic Issues, vol 10:3, s 1075-

1116. 



 

21 

 

dominans. Det är den ceremoniella dominansen som avgör hur mottagligt ett samhälle är för 

förändring. Med ceremoniell inkapsling menas till vilken grad det är de ceremoniella 

värderingarna som dominerar i ett samhälle i förhållande till de instrumentella. Människor är 

enligt Bush inte så villiga att förskjuta sina ceremoniella värderingar oavsett hur mycket 

instrumentell effektivitet man vinner på det. Detta kan förklara fenomen som spårbundenhet, 

det vill säga att tidigare gjorda val reflekterar nuvarande vilket leder till att man måste hålla 

sig på den utstakade väg man valt.  

 

Med avseende på detta resonemang skulle en utgångspunkt för att analysera vad som 

möjliggör respektive förhindrar delningssystemens uppkomst och fortsatta existens vara att ta 

avstamp i den distinktion mellan instrumentella och ceremoniella värderingar som Bush 

diskuterar. På så sätt kan man få en uppfattning om det institutionella utrymme för 

delningssystem som verkar föreligga för olika produkter. Om delningssystem exempelvis 

utgör en instrumentellt effektivare lösning för en viss typ av produkt i termer av kostnader 

och nyttor men ändå inte används, kan detta vara en indikation på att det föreligger en hög 

grad av ceremoniell inkapsling som förhindrar uppkomsten av delningssystemet.  

 

Nedan följer en diskussion kring vilka instrumentella och ceremoniella aspekter som är 

relevanta för produktdelningssystem i allmänhet. Värt att notera är att det ceremoniella och 

det instrumentella beteendet ibland är inflätade i varandra, och att ett beteende som i grunden 

är ceremoniellt grundat kan bli instrumentellt signifikant.  

4.3.1 Instrumentella faktorer 

Följande är faktorer som gör att produktdelningssystem utgör en effektiv respektive ineffektiv 

lösning i förhållande till privat ägande och hyrande på ett generellt plan. Det är rimligt att anta 

att demografiska aspekter kan påverka delningssystemens framgång. Ett samhälle med större 

population bör vara mer lämpat för att inkorporera delningssystem då man vill uppnå en hög 

användningsintensitet. I en lågt befolkad glesbygd kommer delningssystemet troligtvis inte att 

brukas tillräckligt mycket för att ha ett existensberättigande. Ökad täthet i populationen kan 

både utgöra ett hot och en möjlighet. När flera människor “konkurrerar” om ett begränsat 

antal produkter inom ett begränsat område kan det leda till att den upplevda risken med att 

ingå i delningssystemet är hög. Samtidigt innebär fler människor på en begränsad yta att 

systemet kommer att nyttjas mer intensivt och stordriftsfördelar kan utnyttjas. Graden av 

homogeniteten hos gruppen som skall dela på systemet kan påverka såtillvida att en mer 
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homogen grupp förmodligen kommer att ha liknande användarmönster för produkten i fråga 

och det därmed kan uppstå trängsel när individer vill bruka systemet vid samma tidpunkt. En 

ökad homogenitet kan dock även innebära att den upplevda risken minskar, då individer kan 

tänkas vara mer benägna att vilja dela produkter med individer som är mer lika dem själva, i 

enlighet med Lamberton och Roses ursprungliga hypotes. En annan faktor som bör vara av 

vikt är hur sammansättningen av hushåll ser ut i exempelvis en stad. Fler små hushåll med 

ensamstående bör innebära en större andel individer som endast vill införskaffa det absolut 

nödvändigaste till hemmet, och detta bör vara gynnsamt för produktdelningssystem.  

4.3.2 Ceremoniella faktorer 

Följande är faktorer av mindre påtaglig karaktär som inverkar på ett delningssystems 

framgång. Ett av hoten för delningssystems framgång är uppfattningen i samhället att ägande 

och hög materiell välfärd är förknippat med hög status. Delningssystem har, i förhållande till 

det privata ägandet av produkter, en väldigt låg profil, och för många individer är det en 

självklarhet att man definierar sig själv utifrån sitt ägande, samt att man skall eftersträva en så 

hög materiell välfärd som möjligt. Om lånande och delande är associerat med en låg 

socioekonomisk status och personlig uppoffring är det mindre rimligt att ett delningssystem 

kommer att lyckas.  

 

Olika samhällen borde beroende på sitt kulturella arv och sin historia vara olika benägna att 

inkorporera delningssystem. Präglas ett samhälle exempelvis av en generellt mer 

kollektivistisk ideologi bör det vara mer mottagligt för delningssystem, och vice versa för ett 

samhälle präglat av en mer individualistisk åskådning, vilket även poängteras av Oksana 

Mont i hennes tidigare nämnda artikel. Detta då en kollektivistisk värdegrund ofta är 

associerad med en socialistisk ideologi, vilken ofta strävar efter att samhällets resurser skall 

fördelas så rättvist som möjligt. Därmed borde denna typ av samhällen vara mer benägen att 

“dela”, jämfört med ett samhälle präglat av possessiv individualism, som förmodligen har 

svårare att acceptera produktdelningssystem som en lösning. Även materialism och till vilken 

grad den uppmuntras eller fördöms i ett samhälle bör ha en inverkan på delningssystemens 

uppkomst.  

4.3.3 Instrumentell vs ceremoniell dominans för olika produkttyper  

Ovanstående aspekter kommer att skilja sig åt beroende på produkttyp, där det för en produkt 

kan föreligga en ceremoniell dominans som förhindrar etableringen, medan det för andra är 
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rent instrumentella aspekter som påverkar. Det avgörande är huruvida det rör sig om en 

produkt som omfattas av en norm att ägas privat för att det är den effektiva lösningen, eller 

om det är bara är mentala spärrar som förhindrar etableringen av delningssystem. Beroende på 

hur angeläget samhället är att behålla sina tidigare värdestrukturer gällande privat ägande, 

dvs. graden av ceremoniell inkapsling, kommer processen för införande av delningssystem att 

vara olika svårstyrd. Ett sätt att utläsa hur angeläget samhället verkar vara att uppmuntra 

respektive förhindra produktdelningssystem är att se hur lagar, förordningar och allmänna 

reglerande ramverk i samhället ser ut idag och som påverkar dem på internationell, nationell 

och regional nivå.  

 

En annan relevant lärdom från den institutionella teorin är att samhällets institutioner utgör 

incitamentsstrukturer, och att det är dessa incitamentsstrukturer som styr vilka organisationer 

som kommer att uppkomma i ett samhälle. Nyinstitutionalisten Douglass North hävdar att det 

är de grundläggande övertygelserna i samhället som speglar vilka institutioner som uppstår, 

och det är dessa som i sin tur speglar vilka organisationer som uppkommer. Om ett samhälle 

exempelvis uppmuntrar strävan efter materiell välfärd som ett självändamål kommer detta att 

utgöra en incitamentsstruktur som förhindrar system baserade på delande. Det institutionella 

ramverket strukturerar belöningarna och bestraffningarna för olika typer av individuellt 

beteende, och det är därmed av vikt att analysera dess roll i produktdelningssystemens grad av 

framgång.
38
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5 Resultat från intervjuer 

Intervjuerna som genomförts omfattade produktdelningssystem för produkterna bilar, cyklar, 

mode- och designkläder samt verktyg. Utifrån intervjuerna kunde en del gemensamma 

nämnare utläsas men även stora skillnader då det rör sig om delningssystem för vitt skilda 

produkter. Något som förenade majoriteten var ett hållbarhets- och miljötänkande som låg till 

grund för att man upprättade systemen. Det enskilt största problem som majoriteten av ägarna 

framförde var den överlag dåliga kunskapen om konceptet som sådant ute i samhället. På 

grund av avsaknad av liknande verksamheter upplevde de flesta att det är svårt att nå ut till 

konsumenter och överhuvudtaget få dem att förstå konceptet. Därmed verkar den största 

svårigheten vara att hitta nya medlemmar som vill ingå i systemen. Detta är problematiskt då 

de flesta har som avsikt att växa och expandera verksamheten.  

 

Beträffande konkurrenssituationen framgick det att ingen av aktörerna ansåg sig konkurrera 

med uthyrning i traditionell mening, och att endast en aktör (Göteborgs bilkooperativ) ansåg 

sig konkurrera med alternativet att äga produkten privat. Den övergripande anledningen som 

uppgavs var att det är en annan typ av konsumenter som väljer att hyra respektive äga 

produkter privat, och att man därmed inte ansåg sig konkurrera med de aktörer som hyr ut 

eller säljer produkter. Vidare framfördes det av Matti Jokela, ägare av Malmö Järnhandel och 

ToolPool, att det är så många icke traditionella faktorer som påverkar konkurrenssituationen 

att det är svårt att säga hur delningssystem i traditionell mening konkurrerar
39

. Värt att nämna 

är dock att ToolPool avviker lite från de övriga produktdelningssystemen, då det rör sig om 

gratis utlåning av verktyg i kombination med en i övrigt traditionell kommersiell verksamhet. 

Generellt sågs inte systemen som ägarnas primära sysselsättning utan de flesta hade andra 

inkomstkällor utöver dem. I Sabina & Friends fall har ägarnas övriga verksamheter inneburit 

att man inte drivit på för att göra verksamheten lönsam.
40

  

 

Då det största problemet för ägarna i dagsläget verkar vara att expandera och nå ut med 

konceptet är det intressant att fråga sig varför det förhåller sig på det viset, och vad som kan 

tänkas vara en lösning. Det är möjligt att produktdelningssystem som koncept är så pass nytt 

och outforskat att personer i allmänhet inte har det i åtanke då de står i en valsituation vad 

gäller konsumtion. Enligt Dahlström på Göteborgs bilkooperativ är det de allra första 
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entreprenörerna man nu ser på marknaden och som gör delande till en verksamhet man 

faktiskt tjänar pengar på.
41

 Därmed är det rimligt att det finns en viss tröskel att komma över 

innan vedertagna affärsmodeller har vuxit fram och produktdelning är en etablerad form av 

konsumtion.  

 

Det privata ägandet kan också utgöra en sådan väletablerad norm att det helt enkelt är en fråga 

om att individer måste rucka på sina invanda beteenden och mentala spärrar för att ta till sig 

och acceptera produktdelning som koncept. Unni Warner på Sabina & Friends framhöll 

svårigheten i att ändra konsumenters invanda beteenden.
42

 Oavsett om konsumenten inte 

känner till produktdelning eller om de är medvetna om den men inte väljer att använda den 

kan marknadsföring utgöra en möjlighet. Jokela på ToolPool betonade att han såg själva 

produktdelningen som en ren marknadsföringskostnad, då den attraherar kunder till hans 

övriga kommersiella verksamhet.
43

 Göteborgs bilkooperativ ansåg att ett av de största 

problemen var att de var tvungna att nå ut med en stor mängd information i sin 

marknadsföring, och att det krävs stora ansträngningar för att nå ut till eventuella 

intressenter.
44

  

 

Om det förhåller sig så att konsumenter inte är bekanta med konceptet är det fullt möjligt att 

det finns en fördel i att kombinera produktdelande med någon annan mer etablerad 

verksamhet, exempelvis hyrande eller vanlig detaljhandel. På så sätt kan man förenkla den 

mentala övergången för konsumenter och det är möjligt att det är av denna anledning som det 

är svårt att finna många renodlade delningssystem i dagsläget. Jokela på ToolPool framförde 

att en fördel med att kombinera delande med en traditionell verksamhet är det faktum att all 

logistik redan är på plats för delningssystemet.
45

 I fallet bildelning framhöll även Sirland att 

delandet endast kan utgöra en liten del i ett större transportsystem kompletterat av andra 

lösningar, vilket är ännu ett exempel på att produktdelning i dagsläget inte är redo att stå helt 

på egna ben.
46

 Kombinerat med övrig verksamhet behöver inte heller delningssystemet stå 

och falla med hur många medlemmar man lyckas rekrytera till en början, då den övriga 

verksamhetens intäkter kan skjutas till om delningssystemet inte är lönsamt initialt. Sveriges 
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idag största bildelningssystem Sunfleet startades exempelvis som ett samarbete mellan 

biltillverkaren Volvo och biluthyrningsföretaget Hertz
47

.  

 

Angående samhällets roll framfördes olika ståndpunkter hos intervjuobjekten. Vid Göteborgs 

bilkooperativ uttrycktes det att kommunen hade varit hjälpsam men att det på statlig nivå 

skulle kunna göras mer. Dispens för bilpoolslösningar i form av sänkt moms och borttagen 

trängselskatt var exempel på åtgärder som man önskade. Det framgick även att det skiljer sig 

mycket från kommun till kommun gällande hur tillmötesgående man är med hjälp till 

bilpooler, och beroende på hur tydligt uttalade miljömål kommunerna i fråga har.
48

 Jokela 

ansåg att samhället skulle kunna vara mer hjälpsamt genom att bidra till att öppna upp 

möjligheter för att hjälpa delningssystem, exempelvis via att premiera miljövänligare 

alternativ till privat konsumtion.
49

  

5.1 Storlek på delningssystem 

Något som framfördes av Göteborgs bilkooperativ var att man tyckte att det var svårt att 

beräkna kostnader, och att hitta en balans mellan hur många bilar man borde införskaffa i 

förhållande till hur mycket ens medlemmar kommer att köra. För närvarande ansåg Dahlström 

att de hade alldeles för många bilar och erbjöd för mycket service vilket gav ökad 

administration.
50

 Detta leder till en intressant frågeställning, om hur produktdelningssystem i 

allmänhet bör struktureras för att växa och fungera optimalt. I teorin om Club Goods 

förespråkar Buchanan att beslutet om kostnadsstruktur och delningssystemets storlek bör 

fattas samtidigt. Detta då det i teorin finns en avvägning mellan stordriftsfördelar och trängsel 

hos användare av systemet. Buchanans teori säger att klubben skall växa till den punkt där de 

marginella kostnaderna för att ta in ytterligare en medlem (trängsel) är jämställda med de 

marginella fördelarna (minskade genomsnittskostnader).
51

 De faktiska marginella kostnader 

och fördelar som råder för delningssystem då de står inför beslutet att expandera sin 

verksamhet är mer tvetydiga än i teorin, och kan även förväntas skilja sig från produkt till 

produkt. De flesta representanter för delningssystemen som intervjuades ansåg dock att deras 

genomsnittskostnader skulle minska i samband med ökade volymer, dvs. att stordriftsfördelar 

förväntades råda. 
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I och med att organisationer växer kommer behovet av administration att öka. I Göteborgs 

bilkooperativs fall ansåg man redan nu att man hade för höga administrationskostnader.
52

 I 

verkligheten föreligger stora svårigheter i att beräkna de exakta marginella kostnaderna och 

fördelarna med nya medlemmar, och i att finna den optimala storleken på 

delningsarrangemangen, både i termer av antalet medlemmar och i antalet erbjudna 

kvantiteter av varan. När ett delningssystem har uppnått det antal medlemmar där ytterligare 

en medlem skulle innebära trängsel är det en svår balansgång att avgöra huruvida det är värt 

att göra en kostsam investering i en ny bil för att man önskar ta in ytterligare en medlem. För 

att det skall vara optimalt att erbjuda den marginellt senaste enheten av varan är det en fördel 

om man med lätthet kan förutspå sina medlemmars önskade konsumtion. Det bör också vara 

en fördel om användandet hos samtliga medlemmar inte sammanfaller alltför mycket 

tidsmässigt. Det finns även andra fördelar än rent kostnadsmässiga som föreligger då ett 

delningssystem växer. Som både Shaheen och Cohen
53

 samt Sirland
54

 uppmärksammar i sin 

forskning är förtroende för bildelningssystem oerhört viktigt för dess fortsatta existens, vilket 

även bör gälla för produktdelningssystem överlag. Fler medlemmar i ett delningssystem leder 

till högre förtroende då en tjänst med fler medlemmar anses mer förtroendeingivande. Då fler 

medlemmar leder till högre förtroende och det i sin tur leder till fler medlemmar, är det 

möjligt att de marginella fördelarna av ytterligare en medlem är generellt högre än i 

Buchanans teori, där faktorer som förtroende inte tas i beaktning.  
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6 Resultat från enkäter 

Den enkätundersökning som utförts i samband med denna uppsats ämnar ge en klarare bild av 

hur produktdelning i allmänhet uppfattas av konsumenter och vad det är som förhindrar eller 

möjliggör konceptet. Resultaten från enkätundersökningen redovisas nedan. 

 

Totalt svarade 136 respondenter på de enkäter som delades ut, varav 94 respondenter 

utgjordes av studenter och resten av övriga individer. En generell slutsats man kan dra utifrån 

resultaten är att bildelningssystem är den form av produktdelning som är mest välkänd och att 

kännedomen om andra typer av produktdelning är förhållandevis liten. På fritextfrågan 

angående vilka typer av produktdelningssystem man kände till i Sverige var det totalt 70 

personer av de tillfrågade som svarade bilar eller bilpooler. Den näst vanligast förekommande 

produkten var cyklar som 14 individer kände till, följt av böcker som 12 personer svarade.  

46 individer hävdade att de inte kände till något produktdelningssystem över huvud taget. Det 

framgick dock att det var en relativt hög andel som hade svårigheter att särskilja konceptet 

från andra lösningar som vanlig uthyrning och leasing. Detta kan delvis vara en konsekvens 

av att delningssystem för varje produkt inte kunde definieras utförligt i enkätens inledning.  

 

På den sista enkätfrågan fick respondenterna svara på av vilken huvudsaklig anledning man 

inte ville ingå i produktdelningssystem. Om man hade svarat nej för någon produkt på den 

föregående frågan, gällande om man skulle kunna tänka sig att ingå i ett 

produktdelningssystem, skulle respondenterna uppge huvudsaklig anledning på denna fråga. 

Denna fråga hade relativt låg svarsfrekvens vilket dock inte endast tyder på en hög 

benägenhet att ingå i produktdelningssystem. Detta då en relativt hög andel av respondenterna 

svarat nej för någon av produkterna men ändå inte fyllt i huvudsaklig anledning. Totalt 

svarade 95 personer på denna fråga och 41 personer lämnade blankt. Det vanligast 

förekommande svaret där var att man ville ha konstant tillgång till sina produkter så att man 

kunde använda dem spontant och med kort varsel, vilket 27 respondenter svarade. Ett 

närbesläktat svar som gavs av 20 personer var att man använde produkterna i fråga alltför ofta 

för att det skulle vara praktiskt att ingå i produktdelningssystem. En annan anledning var att 

man av hygien- och slitageskäl inte önskade dela sina produkter med andra, vilket 17 av 

respondenterna svarade. Det mer odefinierade svaret att man helt enkelt ville äga sina 

produkter själv gavs av 16 personer, och 15 personer uppgav att man inte önskade dela 
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produkter då man ansåg att produkterna var för personliga för att delas med andra, vilket 

främst gällde för kläder och accessoarer. Nio individer ansåg att ägandet i sig självt utgör en 

njutning och lika många ansåg att det skulle vara alltför omständligt att konsumera sina 

produkter via ett delningssystem då det involverar moment som bokning etc. Om det 

sistnämnda hade vart ett vanligare förekommande svar hade man eventuellt kunna dra någon 

form av slutsats om huruvida hyrande och delande kan anses utgöra substitut. I nuläget är det 

dock svårt att dra några slutsatser om det på grund av den låga svarsfrekvensen. 

 

Förutom de två öppna frågorna utformades även fem frågor om vilka produkter man äger och 

hur man använder dem, samt åsikter kring ägandet och användandet. Slutligen ställdes en 

fråga om vilka produkter man skulle kunna tänka sig att ingå i ett produktdelningssystem för. 

Med svaren från denna fråga undersöker vi korrelationer till svaren på övriga frågor för att få 

en bild av vilka faktorer som avgör villigheten att ingå i produktdelningssystem. Frågan om 

villigheten är en hypotetisk fråga utan uppgifter om hur användandet skulle fungera rent 

praktiskt och av denna anledning bör svaren från denna fråga inte tolkas som populationens 

sanna benägenhet att ingå i systemen. Vi anser dock att det med hjälp av dessa svar bör gå att 

urskilja vilka faktorer som påverkar andelen som är villiga att använda dessa 

produktdelningssystem. De produkter eller typer av produkter som det återkommande ställdes 

frågor om var: bilar, cyklar, verktyg, finkläder, dyrare accessoarer, skönlitterära böcker, 

läroböcker, dyrare idrottsutrustning, friluftsutrustning, festattiraljer och tv-spel/datorspel. 

 

Hur respondenterna har tillgång till de olika produkterna (svarsfrekvenser på fråga 2) 

presenteras i tabell 1. Något att lägga märke till är det faktum att endast ett fåtal har uppgett 

hyrande för de flesta produkterna. Detta försvårar en analys av delningssystem i relation till 

hyrande. För ytterligare svarsfrekvenser på de olika frågorna hänvisar vi till appendix A, där 

samtliga svar på enkätfrågorna presenteras. I avsnitt 6.2 till 6.7 redovisas främst svaren med 

samtliga produkter aggregerade, med undantag för produkter som märkbart skiljer sig från de 

övriga.  

 Tabell 1, tillgång till produkterna 
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6.1 Benägenhet att ingå i delningssystem 

I allmänhet verkar benägenheten att ingå i delningssystem för de olika produkterna vara 

förhållandevis hög, då de flesta produkterna hade en andel på över 50 % som svarat ja.  

 För produkterna bilar, verktyg, skönlitterära böcker, läroböcker, friluftsutrustning och 

festattiraljer låg andelen som svarade ja runt 70 %. Något att ta i beaktning är att 

respondenterna eventuellt inte tänkte på kostnaderna eller alternativet att hyra då de svarade 

på denna fråga. En annan anledning till att andelen tillfrågade som är villiga att ingå i 

systemen verkar så hög är att de som uppgav att de inte har något behov av produkten har 

filtrerats bort. Detta gjordes eftersom vi anser att svaren från dessa personer inte påvisar 

villigheten att ingå i delningssystem ifall de inte ens har något behov av produkten. Vanligtvis 

uppgav runt tio personer att de inte hade något behov av produkterna, förutom för 

produkterna dyrare accessoarer, friluftsutrustning, festattiraljer samt tv-spel/datorspel, vilket 

mellan 25 och 44 personer inte hade något behov av. 

 

6.2 Skillnader mellan socioekonomiska grupper 

Samtliga respondenter fick fylla i uppgifter om ålder, kön, huvudsaklig sysselsättning samt 

antalet medlemmar i hushållet. Utifrån dessa svar ämnar vi utläsa om det finns några 

signifikanta skillnader mellan de socioekonomiska grupperna i fråga. För att göra detta 

aggregerades svaren från alla produkter så att en generell benägenhet kunde utläsas för 

respektive grupp.  Resultatet blev att 60 % av kvinnorna var villiga att ingå i delningssystem 
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och 54 % av männen. Detta resultat visar inte på någon statistiskt signifikant skillnad, då P-

värdet överstiger 0,1
55

. 

 

Angående antalet medlemmar i hushållet var vår hypotes att mindre hushåll bör vara mer 

benägna att ingå i delningssystem än större hushåll, då små hushåll eventuellt bara vill 

införskaffa det absolut nödvändigaste. För större hushåll kan flera personer använda en 

produkt, vilket borde öka benägenheten att köpa produkten istället för att ingå i 

produktdelningssystem. Då svaren för samtliga produkter aggregeras antar kurvan en form där 

benägenheten sjunker för att sedan öka och därefter sjunka igen. Detta kan förefalla något 

förvånande men då en stor andel av respondenterna utgjordes av studenter är det även möjligt 

att många som angav att man levde i ett relativt sett stort hushåll ändå inte delade ekonomi 

med sina rumskamrater. Därmed beter sig dessa mer som ensamstående i 

konsumtionshänseende. 

 

För att utläsa om inkomsteffekten spelade en roll i valet att ingå i delningssystem granskades 

huruvida man kan utläsa några skillnader mellan studerande och arbetande respondenter. 

Utgångspunkten var att studerande rimligen bör ha en lägre inkomst än de som arbetar. Om 

inkomsteffekten existerar är delningssystem att betrakta som en inferior tjänst vars efterfrågan 

är mindre för de som arbetar och har högre inkomst. Aggregerat för samtliga produkter var 

60 % av studenterna benägna att ingå i delningssystem medan motsvarande siffra var 47 % 

för arbetande (P<0,01). Den största skillnaden som kunde utläsas för en enskild produkt var 

för bilar, där 80 % av studenterna uppgav att de kunde tänka sig att ingå i delningssystem för 

bilar och endast 50 % av de arbetande (P<0,01). Värt att tillägga är dock att det möjligen inte 

endast är inkomstskillnader som reflekteras i om man är student eller arbetande, utan även 

åldersskillnader. Samma mönster kunde identifieras gällande ålder och benägenheten att 

utnyttja delningssystem. Därmed är det svårt att säga huruvida det är skillnaden i inkomst 

eller det faktum att de arbetande är äldre som gör att den studerande gruppen är mer villiga att 

ingå i delningssystem. Samma resonemang gäller även för besittningseffekten, då studenter 

antagligen i lägre utsträckning äger exempelvis bilar. 
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 Samtliga beräkningar av P-värden för skillnader i andelar utfördes med z-test med följande formel: 

                 
 

  
 

 

  
  ⁄ , där P är den totala andelen,   och   andelarna i grupperna, och    och    

är antalet observationer i respektive grupp. 
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Diagram 2. Andel positiva till delningssystem 
utifrån regelbundet användande av produkt 

6.3 Användarmönster:  

Utifrån forskningen av Lamberton och Rose rörande benägenhet att ingå i 

produktdelningssystem utformades frågor som berörde användarmönster för produkter. En 

högre grad av förutsägbarhet i användandet av en produkt innebär en lägre benägenhet att 

ingå i produktdelningssystem enligt resultaten från deras forskning. Vi drev även tesen att 

benägenheten att ingå i produktdelningssystem bör vara en effekt av hur ofta produkten 

används. 

 

För att kunna bekräfta eller vederlägga dessa faktorers inverkan på användarmönster 

utformades fråga 3 och 5. I fråga 3 fick respondenterna svara på hur ofta de normalt använder 

en rad produkter, där svarsalternativen var ”varje dag”, ”varje vecka”, ”varje månad” samt 

”mer sällan”. Fråga 5 berörde förutsägbarheten snarare än användarfrekvensen, och var 

utformad så att respondenterna fick svara ja eller nej på huruvida de använder samma 

produkter vid regelbundna tillfällen. När samtliga produkter aggregerades kunde 49 % av de 

som uppgav en regelbunden användning av produkterna tänka sig att ingå i delningssystem. 

Motsvarande siffra var 69 % för de som inte ansåg sig använda produkterna regelbundet 

(P<0,01). Återigen har de som uppgav att de inte har något behov av produkten filtrerats bort. 

Utifrån detta kan slutsatsen dras att en högre grad av förutsägbarhet i användarmönster ger en 

lägre benägenhet att ingå i produktdelningssystem, vilket bekräftar den tidigare forskningen 

av Lamberton och Rose.  
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Diagram 3.a Andel positiva till delningssystem utifrån 
användarfrekvens,  produktgrupp 1 
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Användarfrekvens 

Diagram 3.b Andel positiva till delningssystem utifrån 
användarfrekvens,  produktgrupp 2 

Svaren på frågan om användarfrekvens genererade lite mer tvetydiga resultat, och redovisas i 

diagram 3a och 3b. Även här fanns stora skillnader beroende på produkttyp, då de flesta 

produkter enskilt inte uppvisade den typ av mönster som förväntades i enlighet med figur 2 i 

avsnittet teoretisk bakgrund, med undantag av verktyg, där ökad användarfrekvens först 

verkar öka benägenheten för att sedan sjunka. Då produkterna aggregerades valde vi att dela 

in dem i två kategorier. En kategori utgjordes av produkter som man generellt vill ha ett visst 

mått av variation av som tv-spel, böcker, finkläder och accessoarer. Den andra kategorin 

utgjordes av produkter där variation inte är lika viktigt, såsom bilar, cyklar, verktyg, 

idrottsutrustning, friluftsutrustning samt festattiraljer. För de produkter där variation inte var 

av vikt verkar benägenheten vara en avtagande funktion av användarfrekvens, då 32 % av de 

som svarat att man använder produkten varje dag kunde tänka sig att ingå i 

produktdelningssystem, medan motsvarande siffra var 76 % för de som använder produkten 

mer sällan än varje månad.  
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Då produkter används mer sällan borde det rimligen vara mer ändamålsenligt ur 

kostnadssynpunkt att hyra produkterna i fråga vid de enstaka tillfällen de behövs. En 

förklaring till att benägenheten inte sjunker för de lägsta nivåerna av användande kan vara att 

kostnader inte var det huvudsakliga respondenterna fokuserade på då de fick frågan om de 

kunde tänka sig ingå i produktdelningssystem. Detta gör det svårare för att dra några 

slutsatser om vilken användarfrekvens som motiverar en övergång från hyrande till 

delningssystem. För produkterna i kategorin där variation var av större vikt sjunker först 

benägenheten i och med att användarfrekvensen ökar, för att sedan öka igen. En förklaring till 

detta kan vara att delningssystem utgör ett tilltalande alternativ om man är frekvent användare 

av dessa produkter, då man till ett lägre pris kan komma åt variationen i förhållande till om 

man skulle köpa exempelvis varje tv-spel. Det faktum att benägenheten är förhållandevis hög 

även hos lågfrekvensanvändare i denna grupp har troligtvis sin förklaring i att kostnaden för 

att ingå i systemet inte tagits i beaktning då man fyllt i alternativet. 

6.4 Rättfärdigat ägande 

Respondenterna fick som svar på en av frågorna uppge ifall de tyckte att de använde 

produkterna tillräckligt ofta för att rättfärdiga köpet. Ägde man inte produkterna lämnades 

svaren blanka. En av våra hypoteser var att de som inte tyckte att köpet var rättfärdigat i högre 

utsträckning skulle vara benägna att använda delningssystem. Ifall man dock inte har något 

behov alls av en produkt även om man hade köpt den vill man självklart inte ingå i något 

delningssystem heller. De individer som uppgav att de inte har något behov av produkten 

filtrerades av denna anledning bort även här. Som förväntat var andelen som kunde tänka sig 

att använda produktdelningssystem högre för de som uppgav att köpet inte var rättfärdigat, 

vilket kan utläsas ur diagram 4. 68 % av de som ej ansåg köpen rättfärdigade var villiga att 

ingå i delningssystem, och motsvarande siffra för de som ansåg köpen rättfärdigade var 49 % 

(P<0,01). Ännu högre andel av de som inte ägde produkten var villiga att utnyttja 

delningssystem, men jämfört med de som ansåg att köpen ej var rättfärdigade finner vi ingen 

statistiskt signifikant skillnad (P>0,1). 
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För att utröna hur ofta en produkt bör användas för att köpet ska vara rättfärdigat kopplade vi 

även denna fråga till hur ofta produkterna används. En större andel av respondenterna ansåg 

köpet rättfärdigat då de använde produkterna oftare. Mycket få ansåg att köpet inte var 

rättfärdigat ifall de använde produkten varje dag, och användes produkten mer sällan än varje 

månad ökade den andel markant som inte ansåg köpet rättfärdigat. I fallet med bilar ansåg 

hälften av respondenterna som använder bil varje månad att köpet var rättfärdigat, men 

generellt behövde produkterna användas något mer för att rättfärdiga köpet. I genomsnitt låg 

graden av användarfrekvens för att halva stickprovet skulle anse köpet rättfärdigat någonstans 

mellan varje månad och mer sällan. 
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Diagram 4. Andel positiva till delningssystem 
utifrån rättfärdigande av köp 
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Användarfrekvens 

Diagram 5.b Rättfärdigande av köp utifrån 
användarfrekvens (samtliga produkter)  
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Diagram 5.a Rättfärdigande av köp utifrån 
användarfrekvens (bilar) 
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6.5 Värdet i ägandet 

En av frågorna utformades för att utvisa i vilken grad ägandet har ett inneboende värde i sig, 

vilket skulle innebära att den delade produkten och den privatägda produkten inte kan anses 

utgöra fullgoda substitut. Respondenterna ombads gradera i hur stor grad ägandet av de olika 

produkterna i sig har ett värde utöver själva funktionaliteten. Graderingen utgjorde en skala 

från 1 till 4, där 1 innebär att ägandet hade litet värde, och 4 innebär att ägandet hade ett stort 

värde. För samtliga produkter aggregerade visar resultaten att de individer som värderar 

ägandet högt är betydligt mindre benägna att gå med i delningssystem än de som värderar 

ägandet lågt. Bland de respondenter som värderar ägandet högst var endast 39 % villiga 

medan motsvarande siffra var 72 % bland de som värderar ägandet minst (P<0,01).  

6.6 Visshetseffekten 

En av frågorna från enkäten var specifikt designad för att undersöka visshetseffektens 

betydelse. Vi frågade hur viktigt det är att få använda olika produkter exakt vid den tidpunkt 

man tänkt sig. Svarsalternativen utgjorde en skala från 1 till 4, där 4 innebar att det var viktigt 

och 1 att det var oviktigt. Vår hypotes var att de som svarar med 3 och 4 i lägre utsträckning 

är villiga att utnyttja delningssystem för produkterna i fråga. Resultaten visar en nedåtgående 

trend där högst benägenhet att ingå i delningssystem var för de som svarat 1 på skalan. 

Andelen som var villig att ingå i delningssystem sjönk sedan ju högre på skalan man svarade.  
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Vikt i att använda produkten vid tänkt tidpunkt 

Diagram 6. Andel positiva till delningssystem utifrån 
vikten i att använda produkten vid tänkt tidpunkt 
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Av de som markerade 1 och 2 på skalan var 69 respektive 68 % villiga att ingå i 

delningssystem för aktuella produkter. Dessa siffror sjönk sedan till 59 respektive 50 % för 

alternativen 3 och 4 på skalan. Ställs dessa två grupper mot varandra får vi en starkt 

signifikant skillnad som visar att man är mindre villig att utnyttja produktdelningssystem för 

de produkter man vill använda exakt vid den tidpunkt man tänkt sig (P<0,01). Även om ett 

produktdelningssystem skulle kunna minska de totala kostnaderna för användandet av en 

produkt är man alltså villig att betala den extra kostnaden för ägande för att ha garanterat 

tillgång till produkten när man vill. 

6.7 Besittningseffekten 

Med enkätens andra fråga undersökte vi hur respondenterna hade tillgång till olika produkter. 

Alternativen för varje produkt var ”äger”, ”lånar”, ”hyr” samt ”använder ej produkten”. För 

att undvika att respondenterna själva skulle behöva tolka vad vi menar med exempelvis 

verktyg skrev vi i denna fråga mer konkreta exempel, som borrmaskin, skruvdragare, 

slipmaskin samt såg. I de övriga frågorna ställde vi däremot frågor om generella typer av 

produkter, alltså verktyg, accessoarer och så vidare. För andra produkter som bilar och cyklar 

anser vi att någon indelning i typer av produkter inte behövs. I 53 % av de fall där 

respondenten ägde produkten var han eller hon även villig att ingå i ett 

produktdelningssystem. Denna siffra var för de som inte ägde produkten 70 % (P<0,01).  
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Diagram 7. Positiva till delningssystem 
 utifrån ägande 
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Den hypotetiska frågan om respondenterna är villiga att ingå i delningssystem i kombination 

med ifall de äger produkten är inte helt säkert en bra indikator på att besittningseffekten har 

betydelse. Alternativet att sälja de produkter man äger för att istället ingå i ett delningssystem 

är kanske inte aktuellt då många av varorna sjunker markant i värde på 

andrahandsmarknaden. Alternativen för de som äger produkterna och för de som inte äger 

dem är alltså inte likvärdiga då de står inför valet att ingå i ett delningssystem istället för att 

privat äga produkten. 

6.8 Jämförelse av produkter 

För att jämföra resultaten mellan produkterna har nedanstående ramverk utformats. 

Ramverket är utformat för att ge en överblick över vilka produkter som enligt utvalda kriterier 

lämpar sig för produktdelning. Ett nej i ramverket innebär att produkten i fråga inte når upp 

till kriteriet, i den mån att mindre än hälften av respondenterna angett de svarsalternativ som 

är fördelaktigt för produktdelning. Om över 50 % exempelvis har angett att de ser ett 

egenvärde i att äga produkten kommer detta motsvaras av ett nej i ramverket. Ett nej betyder 

för samtliga kriterier att antingen ägande eller hyrande bör vara bättre alternativ än delande, 

utifrån just dessa aspekter. Vi har som tidigare valt att dela in produkterna efter produkttyp 

beroende på ifall det är produkter där variation är viktigt eller inte. Detta har gjorts då vissa 

kriterier har annorlunda inverkan beroende på produkttyp. Hur användarfrekvens påverkar bör 

exempelvis skilja sig mellan grupperna. För produkter där variation inte är av vikt borde det 

rimligen vara så att en hög grad av användande gör delningssystem mindre lämpligt. Omvänt 

förhållande borde råda för produkter där variation är av vikt, eftersom man med 

delningssystem har större möjlighet att variera sin konsumtion till en lägre kostnad än om 

man skulle köpa exempelvis alla tv-spel på marknaden. Av denna anledning har vi valt att 

endast ett alternativ för användarfrekvens, varje månad, möjliggör för delningssystem för 

produktgrupp 1, medan alla de tre första alternativen möjliggör för produktdelningssystem i 

grupp 2. För produkttyp 2 bör besittningseffekten falla bort, då det faktum att man exempelvis 

äger en bok inte bör påverka ens benägenhet att ingå i ett delningssystem där man kan få 

tillgång till andra böcker.  
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Utöver de kriterier som utgått från enkäterna har även tre ytterligare kriterier utformats i 

ramverket som bör vara relevanta för hur kompatibla produkter är för delning. Dessa kriterier 

är hur stor kostnadsbesparing som kan göras då man ingår i delningssystem för produkten, hur 

mycket variation man är ute efter samt hur personliga produkterna i fråga anses vara. För 

dessa kriterier har värderingen av produkterna endast utgått från våra egna spekulationer av 

vad som anses rimligt. Personlighetskriteriet utgör dock till viss del ett undantag här. Detta 

eftersom att en av de vanligaste orsakerna som respondenterna angav som huvudsaklig 

anledning för varför de inte skulle vilja ingå i delningssystem för kläder och accessoarer var 

att produkterna i fråga kändes för personliga. Det är rimligt att anta att de flesta inte ser 

verktyg som lika personliga och därför är mer benägna att dela denna produkt. 

 

Ur ramverket kan man utläsa en del intressanta resultat. Cyklar och bilar anses utifrån 

ramverket inte utgöra lämpliga produkter för delning. Detta är intressant med tanke på att det 

som tidigare nämnt är dessa produkter som det i högst utsträckning existerar delningssystem 

för i dagsläget. Gällande bilar har detta troligtvis sin förklaring i att kriteriet 

kostnadsbesparing rimligen är en av de avgörande faktorerna för många personer. Betraktande 

cyklar så utgör delade och ägda cyklar eventuellt inte substitut då de i huvudsak används på 

Kriterier / Produktgrupp 1 Bilar Cyklar Verktyg Idrottsutrustning Friluftsutrustning Festattiraljer

Användarfrekvens Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Användarmönster Tveksam Nej Tveksam Ja Ja Ja

Värde i ägande Nej Nej Tveksam Tveksam Ja Ja

Besittningseffekten Ja Nej Ja Tveksam Tveksam Tveksam

Visshetseffekten Nej Nej Tveksam Tveksam Tveksam Tveksam

Opersonlig produkt Ja Ja Ja Ja Tveksam Ja

Variation önskad Nej Nej Tveksam Tveksam Nej Tveksam

Stor kostnadsbesparing Ja Nej Tveksam Tveksam Tveksam Tveksam

Kriterier / Produktgrupp 2 Finkläder Accessoarer Skönlitterära böcker Läroböcker Tv-spel/Datorspel

Användarfrekvens Ja Tveksam Ja Ja Tveksam

Användarmönster Tveksam Tveksam Nej Nej Tveksam

Värde i ägande Nej Tveksam Ja Tveksam Ja

Besittningseffekten

Visshetseffekten Nej Tveksam Tveksam Nej Tveksam

Opersonlig produkt Nej Nej Ja Ja Ja

Variation önskad Ja Ja Ja Ja Ja

Stor kostnadsbesparing Tveksam Tveksam Tveksam Tveksam Tveksam

Tabell 2. Ramverk 
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olika sätt. Krajisnik på Clear Channel hävdade att de cyklar de tillhandahåller i sitt 

delningssystem inte är konstruerade för att man skall cykla så långa sträckor som att pendla 

till jobbet varje dag. Han ansåg att de inte på något sätt konkurrerar om samma brukare som 

vanliga cykelförsäljare
56

. En av de stora fördelarna med cykeldelningssystemen är att de går 

att kombinera med lokaltrafik, på ett annat sätt än privatägda cyklar. Dessutom är en av de 

största kundgrupperna för cykeldelningssystem troligtvis turister
57

, som då kanske aldrig 

skulle överväga att varken hyra eller i alla fall inte köpa en cykel. Ett annat slående resultat är 

att TV och datorspel verkar vara den produkt som är mest lämpad för utformning av ett 

delningssystem då den når upp till samtliga kriterier.  

 

Gällande användarfrekvensen kan man tydligt se en klar distinktion mellan de två 

produktgrupperna. Samtliga produkter som ingår i grupp 1 verkar inte vara lämpade för 

delning utifrån användarfrekvenserna, medan produkterna i grupp 2 verkar lämpar sig mycket 

väl. Som tidigare nämnt kan en av svårigheterna för delningssystem generellt vara att 

konsumenter uppfattar det svårt att placera in hur mycket man bör använda produkten för att 

det skall vara lämpligt att bli medlem. På bildelningsföretaget Sunfleet:s hemsida står det att 

ett fast medlemskap är lämpligt för den som använder bilen mer än två gånger per månad
58

. 

Att använda produkten i fråga några gånger per månad är en rimlig gränsdragning för 

delningssystem, då mer eller mindre användande än så kan komma att innebära att ägande 

eller hyrande är mer lämpligt. Eventuellt kan det vara så att för de produkter som ingår i 

produktgrupp 1 ligger användandet för en typisk konsument generellt inte på denna nivå, och 

därmed är det en faktor som förhindrar delningssystemens framgång. Detta då man kan tänka 

sig att en genomsnittlig konsument antingen använder produkterna på daglig basis eller så 

sällan att hyrande skulle vara mer aktuellt. Som tidigare nämnt föreligger lite andra 

förutsättningar för produkterna i grupp 2, då en väldigt hög grad av användande rimligen bör 

motivera användandet av delningssystem eftersom man lättare kommer åt variationen. 

Eftersom det för dessa produkter därmed finns en tydligare och mer väldefinierad målgrupp i 

form av högkonsumenter är det rimligt att dessa produkter har bättre förutsättningar om man 

endast ser till användarfrekvensen.  

 

                                                 
56

 Krajsnik (2014) 
57

 ibid 
58

 Sunfleets webbplats (2014) 
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Viktigt att ta i beaktning då man tolkar ramverket är att huruvida kriterierna uppfylls är för de 

flesta frågor baserat på de resultat vi fått fram i vår enkätundersökning. Därmed behöver inte 

detta nödvändigtvis utgöra generaliserbara fakta som är representativt för befolkningen som 

helhet. Den höga andelen respondenter som utgjordes av studenter kan exempelvis innebära 

att användarfrekvensen för cykeln är snedvridet hög ur ett populationsperspektiv. 

Motsvarande bör även gälla för bilar där det rimligen är oproportionerligt få som äger en bil i 

våra resultat i förhållande till hela populationen. Utan att aggregera svaren för flera produkter 

blir svarsantalen också relativt låga, vilket minskar den statistiska signifikansen.  

 

Resultaten från detta ramverk kan också kopplas till fråga 8 i enkäten, där respondenterna fick 

uppge för vilka produkter de skulle kunna tänka sig att använda delningssystem (se diagram 

1). Finkläder, accessoarer och cyklar var de alternativ som minst andelar uppgav sig vara 

villiga för. Dessa produkter verkar inte heller lämpa sig särskilt bra enligt ramverket. Bilar har 

däremot en stor andel positiva svar, vilket vi tror kan bero på den stora kostnadsbesparing 

som skulle göras om man annars inte använder bilen alltför ofta. Gällande TV och datorspel, 

som enligt ramverket verkar lämpa sig bra för delningssystem, uppgav även en stor andel av 

respondenterna villiga att nyttja delningssystemet, även om flera andra produkter hade större 

andelar positiva svar. 
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7 Slutsatser 

Resultaten från enkäterna i kombination med de utförda intervjuerna utgör en förhållandevis 

heltäckande bild av produktdelandets förutsättningar i Sverige i dagsläget. Utifrån dessa 

resultat kan slutsatsen dras att produktdelning som koncept ännu inte är en helt etablerad form 

av konsumtion eller etablerad affärsmodell på producentsidan. Att nå ut med konceptet och 

växa framfördes som den enskilt största svårigheten av ägarna, och utöver bildelning verkar 

det utifrån resultaten i enkäterna som att kännedomen om produktdelning är låg bland 

konsumenter. Den låga kännedomen verkar dock inte implicera att det inte finns en stor 

potentiell marknad för produktdelning, då majoriteten av de tillfrågade i enkätundersökningen 

var positivt inställda till möjligheten att ingå i produktdelningssystem för de flesta av 

exempelprodukterna. Som Dahlström på Göteborgs Bilkooperativ hävdade är det möjligt att 

det är de första entreprenörerna som tjänar pengar på delning som nu har etablerat sig på 

marknaden, och att det med tiden kommer träda in allt fler på marknaden för delningssystem. 

Då tillräckligt många aktörer etablerat sig och delningssystem är mer vanligt förekommande 

kommer eventuellt allmänhetens mottaglighet och acceptans öka och bli en mer vedertagen 

form av konsumtion. Då det är de första aktörerna på marknaden föreligger även svårigheter 

gällande hur organisationerna skall struktureras i termer av storlek och liknande eftersom att 

det inte finns några riktlinjer att gå efter. Eftersom företag i verkligheten har möjligheten att 

minska trängsel genom att expandera sitt erbjudna utbud av produkter är inte valet av storlek 

på delningssystemet lika självklart som i Buchanans teori, där det endast är en fråga om att 

jämställa de marginella för- och nackdelarna med att ta in ytterligare en medlem.  

 

För att nya aktörer skall etablera sig måste först de existerande delningssystemen visa att 

affärsmodellen som sådan är hållbar och lönsam på längre sikt. Innan man kommer dit finns 

det som Jokela på ToolPool hävdar huvudsakligen mentala spärrar att övervinna hos 

konsumenter. Normer kring ägandeskap och status verkar dock inte vara den avgörande 

faktorn här utan snarare den trygghet som ägandeskap av en produkt ger. Tryggheten i att med 

kort varsel kunna använda sin produkt närhelst man önskar verkar vara av stor vikt för 

konsumenter i dagsläget, då det som tidigare nämnt var den vanligaste orsaken respondenter i 

enkätundersökningen uppgav till varför de inte vill ingå i delningssystem. Uttryckt i andra 

termer så skulle delningssystem kunna utgöra en instrumentellt effektiv lösning för vissa 

individer i och med kostnadsbesparingar osv, men ceremoniella värderingar i form av den 

trygghet som ägandet av produkter verkar ge förhindrar att delningssystem inkorporeras in i 
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dessa individers liv. Att kunna använda sina produkter med kort varsel kan förvisso anses 

vara instrumentellt effektivt i den mån att transaktionskostnader minimeras då man undgår 

bokning och liknande, men det beror i stor grad på hur ofta en konsument använder 

produkten. Om konsumenter sätter ett stort värde i att ha säker tillgång till produkterna trots 

att de inte används ofta med kort varsel är beteendet att anse som ceremoniellt. Om detta även 

stämmer för individer i allmänhet och svenska samhället som helhet råder en hög grad av 

ceremoniell inkapsling som förhindrar att den instrumentellt effektiva lösningen 

delningssystem etableras. Hur mottagligt samhället är för att inkorporera delningssystem 

överlag kan som tidigare nämnt utläsas i hur att se hur lagar, förordningar och allmänna 

reglerande ramverk i samhället ser ut idag och som påverkar delningssystem på internationell, 

nationell och regional nivå. Både våra intervjuobjekt såväl som många cykel- och 

bildelningsaktörer i EU har uttryckt en önskan om ett större statligt och institutionell stöd för 

att uppmuntra delningssystem, men utan större respons. Därmed kan man dra slutsatsen att 

det nuvarande institutionella ramverket och incitamentstrukturerna inte i tillräckligt hög 

utsträckning uppmuntrar delningssystem. I och med skapandet av nätverket European Sharing 

Economy Coalition och ett ökat miljömedvetande hos individer i allmänhet är det dock 

möjligt att detta är på väg att förändras, och att det institutionella ramverket i framtiden till 

allt större utsträckning kommer uppmuntra produktdelningssystem.  

 

Denna studie bekräftar till viss del de tidigare resultaten av Lamberton och Rose, då den 

uppfattade risken för knapphet i deras studie som i vår studie undersökning benämns 

visshetseffekten är negativt korrelerat med benägenheten att ingå i produktdelningssystem. 

Att motverka visshetseffekten bör därmed vara en viktig faktor för producenter att ta i 

beaktning då de utformar och marknadsför sina delningssystem. Därmed är det av vikt för 

företag att ta reda på vad det är som främst driver visshetseffekten. Den diskrepans som råder 

mellan den trängsel som faktiskt råder och den som konsumenterna uppfattar är viktig för 

företagen att minimera. Detta då konsumenterna på grund av referenspunktens betydelse och 

förlustaversion kommer att lägga stor vikt vid de tillfällen som de inte fått använda sin 

produkt precis när de tänkt sig. Graden av tillit som Sirland pratar om spelar rimligen en roll 

här, där fler användare innebär en högre grad av tillit till ett delningssystem. Även aspekter 

som effektiva bokningssystem och hur väletablerade företagsnamnen är i konsumenters ögon 

kan påverka graden av tillit och därigenom motverka visshetseffekten.  

 

 



 

44 

 

Utifrån denna studie verkar det även som att vissa produkter är mer lämpade för delning än 

andra. Hur ofta produkterna används av konsumenter samt om produkterna är sådana där 

variation är av vikt verkar här vara avgörande faktorer. Detta eftersom produktdelningens 

plats mellan hyrande och ägande i termer av användarfrekvens gör det svårt för konsumenter 

att avgöra huruvida deras nivå av konsumtion är lämplig för delning eller inte. Produkter med 

variation som tv-spel och böcker verkar här ha en fördel i och med att det är lättare för 

konsumenter med sådana produkter att avgöra om det är lämpligt för dem att ingå i 

delningssystem eller inte. Detta då produkter med variation helt enkelt lämpar sig för de som 

använder produkten ofta. 
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Appendix 

Appendix A. Intervjumall 

Övergripande syfte med intervjun: Få en bild av vad producenterna upplever vara de 

viktigaste faktorerna som möjliggör/förhindrar delningssystem.  

Övergripande introduktion: 

Fråga 1: Varför startades företaget?  

Fråga 2: Fanns det några särskilda problem eller svårigheter då verksamheten skapades eller 

svårigheter för att växa? 

Syfte: Få en övergripande bild av hela frågeställningen innan vi går in på detalj.  

Konsumenter: 

Fråga 3: Har ni en viss typ av konsumenter? Inkomst/Kön/Ålder/etc… 

Syfte: Är det en viss typ av individer som ingår i delningssystem? Demografins och 

homogenitetens betydelse.  

Företaget: 

Fråga 4: Till hur stor grad anser ni er konkurrera med det privata alternativet samt uthyrning? 

Syfte: Anser producenten att deras system utgör substitut i förhållande till privat ägande? 

Fråga 5: Vilken anser ni är er främsta konkurrensfördel gentemot privat ägande av produkter 

samt att hyra? 

Syfte: Få en bild av vad producenten anser är det som skiljer delningssystem åt från att äga 

själv och hyra 

Fråga 6: Har ni upplevt att företaget påverkats av ekonomiska trender? (Påverkar Hög-

/lågkonjunktur?) 

Syfte: Få reda på om det är mer gynnsamt för delningssystem i lågkonjunkturer då individer 

är mer benägna att spara på kostnader. 

Fråga 7: Till hur stor grad används teknologi? Apps till smartphones, internetbokningar etc… 

Syfte: Få reda på om delningssystem är gångbart även utan teknologi, specifikt om 

kontrollmekanismer för bokning, reservation osv.. 

Fråga 8: Anser ni er vara beroende av “ny” teknologi? Hade systemet fungerat utan 

teknologi? 
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Syfte: Få en uppfattning om delningssystem uppkommit på sistone som en följd av förbättrade 

teknologiska förutsättningar 

Produkten: 

Fråga 9: Är era produkter specialdesignade med delningssystem i åtanke? 

Syfte: Få reda på om producenter anser att det behövs eftersom de används mer intensivt  

Fråga 10: Har ni särskilda kontrakt eller bestämmelser med leverantören av produkterna? 

(Jämfört med att böra köpa in och sälja produkter) 

Syfte: Få reda på om något särskiljer leverantörssituationen för delningssystem i förhållande 

till hyrda/privat ägda produkter. 

Fråga 11: Hur lång tid uppskattar ni att det skulle ta innan man får tillgång till en produkt ifall 

produkten vid en viss tidpunkt inte finns tillgänglig? 

Syfte: Formulera enkätfrågan om visshetseffekten.  

Kostnadsstruktur:  

Fråga 12: Krävdes ett stort startkapital då verksamheten startades? 

Syfte: Få reda på om det råder höga inträdesbarriärer, och därmed om delningssystem oftast 

förvaltas av naturliga monopol som teorin förutspår 

Fråga 13: Hur är produkterna (och ev. konsumenterna) försäkrade 

Syfte: Behövs specialutformade försäkringar? 

Fråga 14: Höga försäkringskostnader?’ 

Syfte: Få reda på om försäkringskostnader utgör en stor del av kostnaderna 

Fråga 15: Minskar era genomsnittskostnader mycket för varje ny användare?  

Syfte: Råder stordriftsfördelar? 

Fråga 16: Hur tänker ni kring er prissättning? Sätts priser efter kostnader, konkurrens eller 

skapat värde för kunden? 

Syfte: Hur ser situationen ut kring prissättning, vinstmarginaler osv? 

 

Statens roll: 

Fråga 17: Har företaget fått någon form av stöd ( inte endast finansiellt utan även juridiskt 

osv) från staten eller kommun 
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Syfte: Åskådliggöra statens roll, om statligt stöd överhuvudtaget behövs som Oksana och New 

Yorks trafikverk hävdar.  

Fråga 18: Om nej, Skulle det behövas? 

Syfte: Få reda på om incitamentsstrukturer i samhället styr uppkomsten och framgången av 

delningssystem, behövs ett gynnsamt politiskt och samhälleligt klimat? 

Fråga 19: Har verksamheten mött några juridiska problem? 

Syfte: Liknande fråga 16, hur väl anpassat är samhället för delningssystem? 

 

Allmänt: 

Fråga 20: Hur ser ni på framtiden för delningssystem? Tror ni att delningssystem kommer 

kunna bli aktuellt för fler sorters produkter i samhället? 
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Appendix B. Enkät 

 
De ifyllda siffrorna visar svarsfrekvenserna på samtliga frågor 
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