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Abstract 
Through methods from Service Design, a concept about renting tools commonly in the 

residential area Vikaholm in Växjö, has been developed. The service Tack för lånet! is 

based on a desire, both from me and from an increasing number of consumers, to go 

from the throwaway society to a sharing economy. 

 

Abstrakt 
Genom servicedesign-metoder har ett koncept kring att låna verktyg och redskap i en 

bod gemensamt för boende i villaområdet Vikaholm i Växjö, tagits fram. Tjänsten Tack 

för lånet! har sin grund i en djup längtan, både från mig och från allt fler konsumenter, 

att få ett paradigmskifte från slit-och slängsamhället till den både historiska, men också 

framtidsvisionära, delningsekonomin. 

 

 

Nyckelord 
Delningsekonomi, hållbarhet, cirkulär ekonomi, verktyg och redskap 
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Tack 
Jag vill rikta ett enormt tack till min externa handledare Sofia Granefelt Laurén som, 

med ett stort engagemang, en stor entusiasm och kunnighet inom servicedesign, har 

väglett mig genom arbetet. 

 

Ett stort tack till alla personer från Vikaholm som med stort engagemang har ställt upp 

på intervjuer; utan er hade aldrig det här arbetet blivit till. 

 

Tack också till Anna-Karin Arvidsson, Magnus Silfverhielm, Stephanie Carleklev och 

Mikael Blomqvist för att ni under tre år har lärt mig om design, samhället och om mig 

själv. Tack för att ni, under arbetets gång, alltid har ställt upp på handledning som har 

skapat tankar, diskussion och insikt. 

 

Under dessa tre år på Designprogrammet för hållbar utveckling har jag också haft äran 

att träffa fler otroliga människor: mina klasskamrater. Tack för allt stöd och tack för alla 

skratt. Ni är fantastiska! 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Tänk dig att du ska hänga upp en ny hylla på väggen. Då behöver du förborra ett hål där 

du sedan kan skruva i skruven. Du går och köper en billig borrmaskin; borrar hålet; 

skruvar i skruven och hänger upp hyllan – perfekt! När det är klart lägger du tillbaka 

borrmaskinen i dess låda och där kommer den ligga mestadels av tiden. En borrmaskin 

används i snitt 15 minuter under hela dess livslängd1, vilket är onödigt eftersom det 

egentligen inte är borrmaskinen vi vill åt; det är hålet i väggen. Det är vad prylen utför 

som är det väsentliga. Så varför köpa när vi kan låna? Hur skulle en tjänst se ut som gör 

det möjligt för oss att låna verktyg och redskap istället för att köpa dem? Det ska 

undersökas i det här arbetet som jag kallar för Tack för lånet!. 

 

1.2 Mål och syfte 

Målet är att skapa en enkel och säker service för att boende i villaområdet Vikaholm ska 

kunna låna verktyg och redskap i en gemensam bod. Syftet är att minimera inköp av 

verktyg och redskap som sällan används, för att uppnå ekologisk hållbarhet. 

 

1.3 Problemområdet 

Det finns problem idag med konsumtion av varor som sällan används. Istället för att 

tjäna ett syfte av daglig användning och omsorgsfull slitning, står många prylar och 

samlar damm och tar upp ytor i hemmet. Just nu är vi inne i en linjär ekonomi där en 

varas livslängd har varit linjär; där ett material utvinns och där varan produceras, 

används och slängs. För att säkra människans framtid på jorden måste vi ändra vårt sätt 

att konsumera. En del i det kan vara att gå från linjär till cirkulär ekonomi. Istället för 

att utvinna nytt material, främst från litosfären, kan man hitta material i våra gamla 

produkter och istället för att slänga – återvinna och återbruka med hjälp av 

delningsekonomi. 

 

                                                
1 Törnblom, Rasmus. Dagens Nyheter. Skatteavdrag sätter fart på framtidens delningstjänster. 

2015-12-08 http://www.dn.se/debatt/skatteavdrag-satter-fart-pa-framtidens-delningstjanster/  

(Hämtad: 2016-04-18) 
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1.4 Problemområdets avgränsning 
Arbetet riktas mot villaägare i området Vikaholm i Växjö. Den visuella gestaltningen 

avgränsas till en serie grafiska bilder för att att visa hur delningstjänsten kommer att 

fungera i helhet. Målet är inte att fokusera på att utveckla en grafisk profil2 till tjänsten. 

Avgränsningen till Vikaholm stänger inte ut möjligheten att jobba mot andra områden 

och mot andra målgrupper i framtiden; snarare tvärtom. Tjänsten kommer att vara 

utformad så att den går att applicera på olika områden och målgrupper, förutsatt att en 

undersökning av varje nytt område görs. Syftet med det är att utbudet i boden ska vara 

anpassat till användarna. 

 En ytterligare avgränsning görs vid antalet konkurrerande företag som 

analyseras. Analys kommer göras och eventuell inspiration kommer tas från 

Grannsaker, Toolpool, Blocket och Swinga Bazaar, av den enkla anledningen att deras 

affärsidé också bygger på att låna och dela verktyg mellan konsumenter och att de har 

utvecklat lösningar på en del problem som detta arbete eventuellt kommer att ställas 

inför. 

 
1.5 Frågeställning 

Hur kan servicedesign möjliggöra att villaboende i Vikaholm kan låna verktyg och 

redskap i en gemensam bod på ett enkelt, lättillgängligt, säkert och hållbart sätt? 

 

2 Teori och metod 

2.1 Konsumism 
Under 1900-talet ökade den globala produktionen 22-faldigt, i takt med att världens 

befolkning fyrfaldigades3 och idag konsumerar vi mer än vad jordens resurser klarar av. 

Om all världens befolkning hade konsumerat samma mängd som vi svenskar gör idag, 

skulle vi behöva 3,7 jordklot.4 Biokemisten Colin Campbell skriver i inledningen av 

Karin M. Ekströms och Helene Brembecks bok Elusive Consumption, att samhället tog 

                                                
2 Logga/företagsidentitet 
3 Johan Rockström och Mattias Klum. Vår tid på jorden: Välfärd inom planetens hållbara 
gränser. Stockholm: Bokförlaget Lagenskiöld, 2012, 13.  
4 Världsnaturfonden WWF. Världsnaturfonden WWF. Ekologiska fotavtryck – Så beräknar man 
ekologiska fotavtryck. Mariann Eriksson. 2016-02-25. http://www.wwf.se/vrt-
arbete/ekologiska-fotavtryck/s-berknar-man-ekologiska-fotavtryck/1157938-ekologiska-
fotavtryck-s-berknar-man-ekologiska-fotavtryck (Hämtad 2016-03-12) 
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steget från konsumtion till konsumism när ”vår förmåga att ’behöva’, att ’begära’ och 

att ’längta efter’, och särskilt vår förmåga att uppleva sådana känslor gång på gång, 

faktiskt underbygger [den mänskliga samhörighetens] ekonomi”.5  
Psykologen Abraham Maslow utvecklade 1948 den hierarkiska mänskliga 

behovstrappan som beskriver våra grundläggande behov. Grundstommen är 

fysiologiska behov, som sedan fylls på av trygghet och säkerhet, kärlek och tillhörighet, 

självkänsla och sist men inte minst självförverkligande.6 Ann Thorpe menar i Design 

för hållbar utveckling: Ekologi, eknomi och kultur att frihet och självförverkligande har 

uppkommit mycket senare än resterande behov och att ”Under det gågna seklet har vi i 

ökande grad gått över till yttre metoder att möta behov, vilket gör vårt århundrade 

avvikande i förhållande till förgående.”7 Forskning visar att när vi möter våra behov 

med yttre metoder, exempelvis genom konsumtion, blir vi mindre lyckliga. 

Materialismen ersätter tygghet, ger falsk självkänsla, tränger ut meningsfyllda relationer 

och minskar det egna uttrycket.8  

Trots, eller kanske tack vare, detta har allt fler människor i västvärlden 

börjat förstå konsumismens mörka baksida. Karin Bradley, forskare på KTH, pratar i 

Naturskyddsföreningens bok Ägodela: köp mindre – få tillgång till mer, om en 

”pryltrötthet” som råder i samhället. Det börjar synas en rörelse i samhället där 

konsumenter och privatpersoner i större utsträckning börjar dela, ge och låna prylar 

istället för att köpa nytt. Detta leder oss osökt in på det allt mer populära fenomenet 

delningsekonomi, eller också betecknat kollaborativ ekonomi.9 

 

2.2 Dela, låna, ge eller få 
Delningsekonomi eller kollaborativ ekonomi är begrepp som beskriver fenomenen att 

dela, låna, ge eller få. Vi lånar böcker på bibliotek, vi delar på kollektiva förbindelser, 

vi hyr filmer via Netflix, vi lånar musik genom Spotify och vi utbyter saker med 

                                                
5 Colin Campbell. “I Shop, Therefore I Know That I Am: The Metaphysical Basis of Modern 
Consumerism” i Karin M.Ekström och Helene Brembeck. Elusive Consumption, Berg 
Publishers, 2004, 27. 
6 Abraham Maslow. A theory of human motivation. Psychological Review, 50, 370-396. 1948 
7 Ann Thorpe. Design för hållbar utveckling: Ekologi, ekonomi och kultur. Stockholm: Raster 
Förlag, 2008, 143. 
8 Tim Kasser. The High Price of Materialism. Cambridge Mass./London, England: The MIT 
Press, 2002, 28. 
9 Naturskyddsföreningen. Ägodela: Köp mindre – få tillgång till mer. Bonnier Fakta, 2015, 14. 
E-bok. 



  
 

4 

varandra genom plattformar såsom eBay, Blocket och Tradera. Glädjande nog, från ett 

hållbarhetsperspektiv, ökar antalet initativ där människor lånar, delar, ger och får saker. 

Det finns också hemsidor för kläduthyrning, såsom klädoteket.se och 

Sabina&Friends.se, och moveabout.se, snappcar.se och skjutsgruppen.se är exempel på 

plattformar där man kan samåka. Det finns också hemsidor där privatpersoner direkt 

kan hyra saker av varandra, som t.ex. grannsaker.se. Där kan privatpersoner lägga upp 

olika saker som de känner att de kan låna ut till sina grannar. Man kan välja om man vill 

ha ersättning för utlånet eller att låna ut det gratis. Sedan kan du själv söka efter saker 

som du kan vara i behov utav.10 Toolpool är baserat i Malmö och de har en annan typ av 

affärsidé. Toolpool samlar in gamla verktyg och redskap, rustar upp dem och lånar ut 

dem gratis till vem som helst.11 

  Delningsekonomi kan delas in i fyra olika grupper, beroende på om 

företaget eller initiativet är globalt och vinstdrivande, globalt och icke vinstdrivande, 

lokalt och vinstdrivande eller slutligen, lokalt och icke vinstdrivande12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 http://grannsaker.se/mina-grannar/ (Hämtad: 2016-04-07) 
11 https://sv-se.facebook.com/toolpoolmalmo (Hämtad: 2016-04-07) 
12 Naturskyddsföreningen. Ägodela: Köp mindre – få tillgång till mer. Bonnier Fakta, 2015, 14. 
E-bok. 
Mer information om delningsekonomi eller kollaborativ ekonomi finns på: 
Naturskyddsföreningen. Ägodela: Köp mindre – få tillgång till mer. Bonnier Fakta, 2015, 14. E-
bok. 
Lisa Gransky. The Mesh: Why the Future of Business is Sharing. Penguin Group (USA) 
Inc:USA, 2010, 63. 
Rachel Botsman och Roo Rogers. What’s Mine is Yours : The Rise of Collaborative 
Consumption. 2010, 75. 

ICKE VINSTDRIVANDE

VERKTYGSPOLER
FRITIDSBANKER
KLÄDBIBLIOTEK

COACHSURFING
HOFFICE
DELANDEKOOPERATIV

AIRBNB
EATWITH
UBER

BITCOIN

LOKALT

GLOBALT

VINSTDRIVANDE
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2.3 Cirkulär ekonomi 
Som nämndes i inledningen, är vi inne i en linjär ekonomi där en vara går från att ett 

råmaterial utvinns, produceras, brukas och slängs. Detta är inte längre hållbart. När vi 

talar om en produkt och vi säger att ”Det är billigare att köpa en ny – släng iväg den.”  

så måste vi börja fundera på var ”iväg” är någonstans. Det skriver Lisa Gransky i The 

Mesh: Why the Future of Business is Sharing. Istället bör vi övergå till en cirkulär 

ekonomi. En cirkulär ekonomi innebär att man bevarar produkters mervärde så länge 

som möjligt och att avfall elimineras.13 Vad som behövs göras för att övergå till cirkulär 

ekonomi, enligt Naturvårdsverket, är; lösningar och idéer; produktdesign som tar större 

miljöhänsyn; att omvandla avfall till resurser, och kanske absolut mest intressant för det 

här arbetet; nya företags- och marknadsmodeller och nya sätt att organisera samhället.14 

 

2.4 Servicedesign 

Hur vet man vad kunden vill ha, behöver och önskar? Den frågan tas upp i This is 

Service Design Thinking av Jakob Schneider och Marc Sticdorn. De skriver att 

kvantitativ metod kan vara ett verktyg för att få svar på det du vill veta, men det avslöjar 

inte det kunden vill berätta. Genom att istället ha en dialog med kunden kan det 

resultera i att man får upp gömda behov till ytan.15 Mattias Arvola vill uttrycka det i 

boken Interaktionsdesign och UX såhär: ”I design-orienterade undersökningar har man 

fokus på förändringar, till skillnad från vanlig kvalitativ forskning som har fokus på 

förståelse.”16 Servicedesign handlar alltså om att man utifrån kundperspektiv och 

medarbetarperspektiv tar fram och utvecklar befintliga eller nyuppfunna tjänster och 

företag. 

I Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok skriver Johan Alveus 

att metoden triangulering kan vara ett sätt att skapa sig en helhetsbild av arbetet. 

Metoden går ut på att använda flera metoder, som t.ex. intervjuer, enkäter och 

dokumentstudier. Dock kan detta resultera i att det blir ännu svårare att fastställa 

                                                
13 Lisa Gransky. The Mesh: Why the Future of Business is Sharing. Penguin Group (USA) 
Inc:USA, 2010, 51. 
14 Naturvårdsverket. Cirkulär ekonomi. 2016-02-19 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-
miljooarbete/EU-och-resurseffektivitet-EU-2020/Cirkular-ekonomi/ (Hämtad: 2016-03-24) 
15 Jakob Schneider och Marc Sticdorn. This is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases. 5 
uppl. Amsterdam: BIS Publishers, 2012, 140. 
16 Mattias Arvola. Interaktionsdesign och UX. Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 47. 
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projektet.17 Med hänvisning till detta kommer en kvalitativ trianguleringsmetod 

användas i början av undersökningsfasen för att få en helhetsbild av människors tankar 

och åsikter kring delningsservicen som presenteras. Därefter kommer en mer detaljerad 

undersökning – i form av en iterativ metod – användas. Servicedesignföretaget 

Transformator i Stockholm använder en iterativ process. Den går ut på att hela tiden 

återkoppla till kunden för att gå till botten av problemen. Genom att upprepande gånger 

ställa frågan varför till kunden, kan man komma närmare problemet och därför också en 

mer korrekt lösning. Det ingår också att man gör återkommande intervjuer med 

kunderna i vad som kallas för looper. Först intervjuar man personen. Denna del kallas 

för interaktioner. Sedan analyserar man sitt material i förståelsen och efter det generar 

man idéer för att sedan återkoppla till intervjupersonen med triggermaterial. 

Triggermaterial betyder att man låter intervjupersonen interagera med ett förslag på hur 

touchpoints kan se ut tjänsten.18 Touchpoints beskriver alla de tillfällen som kunden 

kommer i kontakt med tjänsten. 

 

 

Andra metoder från servicedesign som kommer att användas är Design Scenarios och 

Stakeholder Map. Stakeholder Map ger en översikt på vilka intressenter som kan finnas 

i tjänsten och Design Scenarios visualiserar djupgående frågor som man behöver få svar 

på.19 

                                                
17 Johan Alveus. Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. Liber, 2013, 71. 
18 Sofia Granefelt Laurén, servicedesigner Transformator. Föreläsning om servicedesign 
Linnéuniversitetet, 2015-12-04. 
19 Jakob Schneider och Marc Sticdorn. This is Service Design Thinking: Basics, Tools. 2012, 
134. 

INTERAKTIONER

FÖRSTÅELSE

IDÉGENERERING

TRIGGERMATERIAL

LOOP 1 LOOP 2 LOOP 3
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3 Praktiskt utförande 
 
3.1 Enkätundersökning 
Med hänvisning till trianguleringsmetoden, gjordes en enkät i ett tidigt skede för att 

snabbt få en överblick på konsumenters inställning till denna delningstjänst. Enkäten 

skickades ut på Facebook till villaägare, studenter, lägenhetsboende, pensionärer; med 

andra ord en väldigt bred målgrupp. Resultatet blev 71 intressanta svar. Efter en analys 

av svaren framkom det t.ex. att de flesta ville att boden skulle innefatta mer större 

verktyg och redskap och att de var oroliga för osämja.20 Svaren bekräftade också att en 

bod är bättre än fri delning av verktyg och redskap mellan grannar, eftersom en bod och 

yttre parter gör att det inte lika lätt blir osmäja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Första loopen intervjufrågor 
För att kunna komma längre i processen, var det bra att dra slutsatser från den allmänna 

enkätundersökningen som genomfördes tidigare och utforma de iterativa 

intervjufrågorna utifrån det. Det beslutades efter rådgivning från externa handledaren 

Sofia Granefelt Laurén. Detta resulterade i att de iterativa intervjuerna med 

Vikaholmsbor, inleddes med en förklaring kring hela scenariot och att det handlade om 

verktyg och redskap inom snickeri och utemiljö som skulle finnas till för alla grannar i 

en bod på en allmän yta i området.21  
 På grund av svårigheten att få Vikaholmsborna att ställa upp på intervjuer, 

bestämdes det att looperna skulle innehålla fem nya personer i varje loop, istället för tio. 
                                                
20 Se enkätundersökning i bilaga B, s. 2. 
21 Se intervjufrågorna i bilaga C. Svaren finns att tillgå hos författaren. 
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3.3 Analys av intervjufrågor 

Efter första loopen intervjufrågor kunde en del slutsatser dras:  
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3.4 Andra loopen intervjufrågor 
Bilden nedan är en metod som kallas för Design scenario. Bilden beskriver tjänsten i 

helhet och olika touchpoints som beskriver i vilka skeenden kunden kommer i kontakt 

med tjänsten. Bilden beskriver också tjänstens olika delar; före, under och efter 

användning av tjänsten. Metoden användes som underlag för de två intervjerna som 

skedde öga mot öga, för att underlätta kommunikationen mellan mig och 

intervjupersonen. 

 

 

 

 
 

Under andra intervju-loopen ville jag få en djupare förståelse för tjänstens olika 

touchpoints. Frågorna handlade om: hur och när man ville komma i kontakt med 

tjänsten; hur registreringen kunde gå till; hur och när man kommer i kontakt med regler, 

avtal och försäkring och hur bokningsförfarandet kunde gå till på bästa sätt.22 

 

 

 
                                                
22 Se intervjufrågorna i bilaga C, s.IV 
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3.5 Hur göra tjänsten säker? 
För att tjänsten ska användas av grannarna krävs det att den är bekväm och prisvärd, 

men det är också minst lika viktigt att den är säker. 23 Som konsument vill man inte ryka 

på dyra kostnader om något går sönder; därför krävs försäkring. Man vill heller inte som 

konsument bli anklagad för att ha tagit sönder någonting. Därför behövs bevis på vem 

som har lånat ett verktyg eller ett redskap under tiden det gick sönder. För att ta reda på 

hur just denna tjänst skulle göras säker, gjordes en analys av hur konkurrenter angriper 

samma utmaning. Swinga Bazaar, en plattform som möjliggör för privatpersoner att 

dela verktyg och redskap med varandra,24 svarade på ett mejl att de ännu inte hade löst 

problemet med att osämja kan uppstå, men att de hade en jurist som i nuläget tittade på 

hur ett avtal för att motverka osämja, kan se ut.25 Grannsaker använder sig däremot av 

ett säkerhetsskydd från ett företag som heter Swiftscourt. De tillhandahåller 

köpekontrakt för köp eller lån där konsumenten och personen som lånar ut prylen, 

skriver under ett avtal. Detta löser tvister om t. ex. saker som har gått sönder eller där 

man vill häva lånet eller köpet.26 Blocket erbjuder ett säkert köp för konsumenten där 

pengarna hålls säkra hos Trusty, tills dess att säljaren har accepterat betalningen.27 På 

samma sätt kan man utforma ett slags avtal och en försäkring till tjänsten i Vikaholm. 
 
 

                                                
23 Rachel Botsman och Roo Rogers. What’s Mine is Yours: The Rise of Collaborative 
Consumption. 2010, 106. 
24 http://signup.swingabazaar.se (hämtad: 2016-03-28) 
25 Se mejl i bilaga A, s. I 
26 Grannsaker. Hjälp. Grannsaker. 
 http://grannsaker.se/hjalp/#id (Hämtad: 2016-03-28) 
27 Blocket. Trustly. 
https://trustly.com/blocket/about (Hämtad: 2016-04-25) 
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4 Resultat 

4.1 Gestaltning och skisser 
För att kunna ge rätt resultat till rätt målgrupp, är resultatet indelat i två olika visuella 

beskrivningar av tjänsten. Det första visuella resultatet är riktat mot 

examenspresentationerna; där mitt resultat ska visa vilka slutsatser jag har tagit efter alla 

insikter. Den innehåller en beskrivning av alla touchpoints som Vikaholmsborna 

kommer i kontakt med i tjänsten. 

 Det andra resultatet är till för vernissaget på Vandalorum. Här är målet att, 

genom en animerad film, visa problemet med dagens användning av redskap och 

verktyg; att visa min idé; och att visa vilka vinsterna är. För att komplettera filmen med 

djupare förståelse för tjänsten kommer det finnas grafiska beskrivningar av tjänsten i 

detalj som är upphängt på väggen.28 

 Filmen och det grafiska materialet kan i framtiden användas, för att på ett 

enkelt sätt, förklara tjäntsen för olika intressenter som kan bidra till fortsatt utveckling 

av tjänsten. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
28 Se bilaga F, s. XI 
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Bilder A: Skisser av resultatet till examenspresentationerna 
 
 

1. Appen   2. Tjänsten i helhet 
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av den nya verktygsboden!
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tid: lör kl 15

här får ni all information 

omhur tjänsten fungerar

och såklart bjuder vi på fika

TACK FÖR LÅNET!

EN GEMENSAM BOD 
DÄR GRANNAR KAN HYRA 
REDSKAP OCH VERKTYG  
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Gräsklippare
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APRIL
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APRIL

22 i

Eller fortsätt med:

E-post

Lösenord

Registrera dig

25

Regler Avtal Försäkring

Rengör alltid verktyget/redskapet

efter användning

Återlämna verktyget/redskapet

i samma skick som du hämtade det

Vid skada av verktyget/redskapet: 

rapportera alltid direkt till support

Om du upptäcker att det verktyg/redskap 

du ska låna är sönder eller inte i bra skick;

rapportera alltid direkt till support

2

3

45
Lämna tillbaka

Användandet

Rengörning

Introducering 

av tjänsten

Registrering och 

bokningsförfarandet

APRIL
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Verktygsbod

Verktygsbod

Tidscirkel

1. Aina behöver klippa gräset

2. Hon loggar in på 

app/hemsida?

3. Hon bokar gräsklipparen

 i 2,5 timmar

4. Öppna dörren

5. Väl inne i boden får Aina 

låsa upp sitt verktyg som 

hon ska låna

6. Aina träffar på grannen Mattias. 
De har inte sett varandra på 
hela vintern. 
Det blev ett glatt återseende.

7. Aina klipper det långa gräset.

9. Klockan 19:00 ringer alarmet.
Nu är det dags att lämna 
tillbaka gräsklipparen.

8. När Aina är klar rengör hon 

gräsklipparen så att den är fräsch 

när sina grannar ska använda den

Blip!
Blip!

Gräsklippare
Från Mån 12/3 kl: 16:25

Till Mån 12/3 19:00

Boka nu!

Användarnamn - facebookkonto?

Samma konto som till Växjöbostäder?

Lättilgängligt

Tydligt

Säkert

Gångavstånd till boden

Med elektronisk portnyckel?

Med samma elektroniska

 portnyckel?

Här regestreras det att det är Aina som har lånat verktyget

Är detta alarm:- inbyggt i bokningstjänsten(krävs att man har mobilen med sig)- kopplat till inlogget och fäst på verktygen?

10.  Hon öppnar dörren igen 
och låser fast gräsklipparen

1. Alla i området får lägga förslag på vilka verktyg och redskap 
som ska ingå i boden, innan boden byggs.
2. Sedan görs en noga bedömning av vilka miljöpåverkan på
 verktyg och redskap man köper in
3 Betalar avgift? Engångsavgift? Månad? År?
4. Försäkring exempelvis “Grannsaker.se”
5. Var rädd om sakerna och rengör så att nästa granne kan 
använda verktygen och redskapen
6. Service och söndriga saker tar en tredje part hand om

7. Risk för att sakerna inte används och att grannarna 
 ändå köper nya saker
8. För att grannarna inte ska köpa ännu mer sake r med ännu
 större miljöpåverkan, för sina intjänade pengar, så måste man 
från början ha ett tydligt hållbarhetsmål 

Här registreras det att Aina har lämnat tillbaka verktyget

 och att den nu är tillgänglig för nästa granne.

11. Om det verktyg eller redskap som grannarna 
använder, släpper ifrån sig miljöfarligt avfall 
ska det finnas behållare för dem att slänga detta i.

Verktygsparken
Miljöfarligt

Tack för lånet!
En tjänst där villaägare kan dela 

verktyg och redskap med varandra
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Bilder B: Skisser på resultatet till Vandalorum 

*VARJE 
BOKSTAV 

SKA PLOPPA 
UT EN EFTER 

EN*

*SNURRA*

EN GEMENSAM BOD FÖR GRANNAR 
ATT HYRA VERKTYG OCH REDSKAP  

Idag  äger de flesta 
grannar varsin uppsättning av 
verktyg och redskap. Vi har en 
varsin gräsklippare, en varsin 

hammare, en varsin 
högtryckstvätt... Listan kan 

göras lång.
1

2

3

*DET PLOPPAR UPP ETT 
VERKTYG VARJE GÅNG JAG 

SÄGER ETT VERKTYG, 
FRÅN DENNA BILDEN*

Det kostar pengar..

..man köper kanske helst 
inte dyra 

kvalitétsvaror..

..och alla nya prylar vi 
köper belastar jorden på 

ett otroligt ohållbart sätt.. 

“Tänk istället om 
det fanns en bod där 
grannar kunde låna 
verktyg och redskap 

gemensamt! Då skulle de 
få pengar över till annat, 
de får använda verktyg 
och redskap med högre 
kvalitét och de jobbar 

tillsammans för att behålla 
vår fina planet”

*VISA EN BOD OCH 
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4
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Vikaholm i Växjö hur de 
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delningstjänst skulle gå 

till:
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gång till
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snabbt: *knäpper med 
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FACEBOOK-INLOGG*
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Sedan bokar de verktyget genom appen

*VISA HUR APPEN SER UT!*

LÅNA :D

RENGÖR OCH LÄMNA TILLBAKA I SAMMA 
SKICK SOM DU HÄMTADE VERKTYGET, 
SÅ FÅR NÄSTA ANVÄNDA VERKTYGET

TILLSAMMANS KAN VI ARBETA FÖR EN 
BÄTTRE PLANET -- FÖR EGENTLIGEN ÄR 
DET INTE BORRMASKINEN VI VILL ÅT -- 

DET ÄR HÅLET I VÄGGEN.
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Bilder C: Slutresultat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En service där grannar kan låna verktyg och 
redskap i en gemensam bod

TACK FÖR LÅNET!
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Bilder D: Illustrationer till animerad film29 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
29 Länk till animeringen: https://www.youtube.com/watch?v=cFiNmsXToUk 
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4.2 Analys av gestaltningsarbete och diskussion av resultat i relation 

till frågeställningen 

Genom arbetets gång har frågeställningen varit: ”Hur kan servicedesign möjliggöra att 

villaboende i Vikaholm kan låna verktyg och redskap i en gemensam bod på ett enkelt, 

lättillgängligt, säkert och hållbart sätt?” För att göra tjänsten enkel ska man använda en 

elektronisk nyckel för att öppna boden; det finns möjlighet att logga in på appen genom 

både ett Facebook-inlogg och ett nystartat konto; boden ska ligga max 100-300 m lång 

bort; man ska snabbt kunna börja använda tjänsten direkt efter att man har registrerat 

sig; information om tjänsten får man av en inbjudan till en rundvisning i boden och man 

kan använda tjänsten alla dagar i veckan – alla timmar om dagen. 

 För att göra tjänsten lättillgänglig finns en app där medlemmar enkelt kan 

registrera sig; logga in; boka ett verktyg/redskap; få tillgång till regler, avtal och 

försäkring och de kan enkelt anmäla att ett verktyg/redskap är sönder eller att det 

behövs servas. 

 Att man bara kommer in i boden om man har bokat ett verktyg/redskap; 

att man kan se vem som har lånat ett verktyg/redskap och avtal, regler och försäkringar 

gör tjänsten säker och det kan underlätta vid eventuell osämja eller oegentligheter. 

Dessutom är det också en säkerhet för medlemmarna att tjänsten styrs av yttre parter.  

 

4.3 Organisation 
Dessa yttre parter kan komma att förändras allteftersom arbetet utvecklas, men det har 

gjorts en undersökning kring vilka dessa yttre parter kan vara. Redan i ett tidigt skede, 

ungefär då enkätundersökningen skickades ut, kontaktades Växjö Kommun. Hypotesen 

var att kommunen borde vara den absolut första parten som sätter grunden för tjänsten; 

med andra ord redan i stadiet då nya bostäder planeras. Mycket riktigt. De hade 

befogenhet att redan i detaljplanen avsätta en yta för en eventuell bod i ett villaområde. 

Frågan var bara hur. I dagsläget finns oftast ingen yta att använda, men det finns 

kryphål. Till exempel kunde man avsätta en yta på ”grönområden” eller på 

”gemensamma arealer”. 

 Organisationsundersökningen var inte bara bra för att reda ut frågan om 

vem som skulle tillhandahålla tjänsten. Den var även ett sätt att få experthjälp inom de 

olika områdena. Växjö Maskinuthyrning kontaktades för att undersöka ifall de var ett 

potentiellt företag att tillhandahålla verktygen och redskapen och även serva dem. Det 
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fanns ett intresse där, men deras stora oro för om tjänsten skulle fungera eller ej, 

berodde på att de har erfarat att konsumenter tenderar att vara mindre orädda om saker 

som de hyr – vilket var tvärtemot min hypotes. De menade att det är av yttersta vikt att 

konstruera tjänsten så att det är mycket lätt att hitta vem som har tagit sönder ett 

verktyg/redskap, om så skulle ske. De föreslog att ett avtal skulle vara en bra lösning på 

detta problem. Växjö Maskinuthyrning gav även förslag på vilka verktyg och redskap30 

de skulle kunna tillhandahålla, hur ofta service kan göras och hur mycket det skulle 

kosta. 

 Den tredje parten var ett företag som skulle kunna bygga boden och här 

var Skanska ett potentiellt företag. De håller just nu på att bygga ett område i Växjö 

med lägenheter. Skanska har också en del hållbara mål som de strävar efter och de 

ansåg att denna tjänst skulle vara intressant i även deras bostadsområde. Dock skiljer sig 

deras målgrupp från detta arbetets målgrupp då de riktar sig mot lägenheter och detta 

arbetet mot villor. Det skulle dock inte vara ett problem, eftersom denna tjänst går att 

applicera på olika områden, så länge en analys av boendenas behov görs. 

Bo Hjälmefjord och Anders Lundgren som arbetar med cirkulär ekonomi 

på Växjö kommun, gav i ett möte, sina förslag på hur tjänsten kan utvecklas ytterligare. 

De föreslog att det i framtiden skulle tas fram ett förslag på vad tjänsten skulle kunna 

kosta och ett förslag på hur boden skulle kunna se ut. 

Till sist är det av intresse att fundera på om det kommer att finnas någon i 

boden som tittar till ordningen och statusen på boden, verktygen och redskapen. Under 

intervjuerna har det framkommit att en mänsklig relation till tjänsten ökar säkerheten, 

lättillgängligheten och förtroendet. Därför skulle det vara av vikt att ha en anställd, som 

bäst kan liknas vid en vaktmästare, som några dagar i veckan finns tillgänglig för att 

svara på eventuella frågor från medlemmarna i tjänsten och för att kolla att boden 

upprätthålls i bra skick. Dock måste man ta hänsyn till att kostnaden för vaktmästaren 

inte överskrider den budget som gör det värt för villaägarna att gå med i tjänsten, men 

en anställd vaktmästare skulle också kunna tjäna ett viktigt syfte för integration. 

Drömmen hade varit att kunna anställa nyanlända människor för att integrera dem i det 

svenska samhället och det svenska språket. Om inte detta fungerar finns det möjlighet 

för boende i villaområdet som känner att de har både kunskap och vilja att hjälpa till, att 

göra det mot betalning.  

 

                                                
30 Se vilka verktyg och redskap i Bilaga E, sida x  
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4.4 Hållbarhet 
Målet med Tack för lånet! var att designa en tjänst som skulle verka emot dagens  

slit-och slängsamhälle. Målet var att göra det enkelt för samhällsmedborgare att dra sitt 

strå till stacken – att ge dem möjligheten att göra de gröna gärningar som de flesta vill 

göra, men som de kanske inte alltid får möjlighet till på grund av omoderna 

myndighetsmodeller och infrastruktur, dåliga samhällsstrukturer och av hopplöshet.  

 Denna tjänst skulle innebära att villaboende i Vikaholm, istället för att 

köpa nya, dyra verktyg, skulle kunna hyra verktyg och redskap tillsammans med 

grannarna i en gemensam bod. Som resultat av detta skulle förhoppningsvis villaägarna 

spara in pengar på uteblivna inköp av verktyg och redskap, de skulle få en plattform för 

social interaktion och deras känsla av hopplöshet skulle övergå till en känsla av 

handlingskraft och stolthet av att kunna bidra till en hållbar utveckling. 

Är då tjänsten hållbar? Även om intentionen för en delningstjänst är 

ekologisk hållbarhet, betyder inte det att delandet av verktyg och redskap automatiskt är 

hållbart. Självklart är det mer hållbart att låna verktyg istället för att köpa nya, men man 

måste analysera olika stadier i tjänsten; vilka verktyg och redskap som köps in och hur 

de är tillverkade; om verktygen och redskapen har en stor miljöpåverkan under bruk; 

om de går att reparera och hur de återvinns/slängs. Man måste även vara medveten om 

vad som kallas för indirekt rebound effect eller ripple effects. Det innebär att 

konsumenter kan komma att använda sina intjänade, ”gröna” pengar på någonting som 

har ännu större miljöpåverkan. Därför kan man inte med säkerhet säga att en 

delningstjänst per automatik kommer att resultera i mindre miljöpåverkan.31 

                                                
31 Juliet Shor. Debating the Sharing Economy. Great Transition Initiative: Toward a 
Transformative Vision and Praxis. 2014, 
7.http://www.tellus.org/pub/Schor_Debating_the_Sharing_Economy.pdf (Hämtad: 2016-
03-17) 
Emma Öhrwall; humanekolog och samhällsvetare. Föreläsning: Earth Week; Utblick och insikt 
– grön inspiration och skönt nätverkande. 2016-03-16 
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För att göra denna tjänst så hållbar som möjligt har en livscykelanalys 

gjorts med förslag på vilka hållbara val som kan göras i tjänstens alla skeenden; 

tillverkning, distribution, användning, återbruk och återvinning 

 

5 Diskussion 
5.1 Konsumenter skapar värde och tar riskerna 
Det pågår en stor diskussion om att internet och delningsekonomi ofta styrs av 

bolagsjättar såsom Google, Facebook, Airbnb och Über. Resultatet av detta är att det är 

konsumenterna som får stå för 100 procent av tjänstens värde32 och även ta alla risker, 

medan ägarna till plattformarna tar mindre risker och tjänar pengar på det. 

Medieforskaren Jonas Andersson Schwarz skriver i en artikel i DN, att konsumenter 

utsätts för planekonomi och att de blir matade med ett kommersialiserat flöde. Han 

jämför det med att bli övervakad och efterföljd33 och som motpol till detta, skriver Lisa 

                                                
32 Juliet Shor. Debating the sharing economy. Great Transition Initiative: Toward a 
Transformative Vision and Praxis. 2014, 7. 
http://www.tellus.org/pub/Schor_Debating_the_Sharing_Economy.pdf (Hämtad: 2016-03-17) 
Emma Öhrwall; humanekolog och samhällsvetare. Föreläsning: Earth Week; Utblick och insikt 
– grön inspiration och skönt nätverkande, 2016-03-16. 
33 http://www.svd.se/plattformarna-ar-var-tids-maktprincip/om/digital-kultur 

Livscykelanalys

Distribution
Lokal tillverkning

Kort strecka

Tillverkning
Bra tillverkning

Ripple effects
Vad gör konsumenterna med sina 

gröna intjänade pengar?

Användning
Elgräsklippare istället för bensin

Ryobi

Förbrukat
Kvalitét som håller länge

Går att reparera och serva

Återvinning/Avfall
Källsortera -- lätta att plocka isär

Återbruka
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Gransky i The Mesh: Why the Future of Business is Sharing, att det är alltid viktigt att 

få kunden att känna att hen är viktig.34 Med det som grund var målet för detta arbete att 

involvera konsumenterna i tjänsten för att, till skillnad från t.ex. Facebooks användare, 

göra dem till aktiva konsumenter. 

Som nämndes tidigare under rubriken 2.3 Dela, låna, ge eller få, kan 

delningsekonomi delas upp i fyra olika kategorier. Under kategorin delningstjänster som 

är icke-vinstdrivande och lokala hittar vi klädbibliotek, verktygspooler och 

fritidsbanker. Målet är att även min tjänst ska hamna under denna kategori. Det som gör 

det osäkert om detta mål kommer att uppfyllas, är att tjänsten förmodligen kommer att 

organiseras och skötas av utomstående aktörer, som kommer att tjäna pengar. 

 

5.2 Fem förutsättningar för att delningsekonomin ska få fotfäste 
Det finns idag bättre förutsättningar för att delningsekonomi skulle kunna få 

genomslagskraft och fotfäste i samhället. Dels har informationssamhället haft ungefär 

30 år på sig att utvecklas och dels möjliggör internet och tillgängligheten till det, att 

man lättare kan sprida information och ha enkla, lättilgängliga och snabba plattformar 

för delningsekonomi. Dessutom råder det en så kallad pryltrötthet hos exempelvis 

personer som är födda på 80-talet och framåt, vilka brukar kallas för generation 

millenium.35 Populäriteten kopplas också till den ekonomiska krisen, vilken har lett till 

minskat förtroende för företag och banker, samtidigt som förtroendet för privatpersonen 

har ökat. Många är också idag medvetna om ekologiska begränsningar och det finns en 

större efterfrågan på samhörighet i en allt mer urbaniserad och globaliserad värld.36 

Rachel Botsman och Roo Rogers skriver också i What´s Mine is Yours: The Rise of 

Collaborative Consumption, att det som behövs för att delningsekonomin ska fungera 

är; en kritisk massa; resurser som inte används; tro på folket och att man kan lita på 

främlingar.37 Denna kritiska massa har jag hittat i Vikaholm. Alla intervjupersoner var 

mycket positiva till att bidra till minskad resursanvändning. Dessutom finns det resurser 
                                                                                                                                          
Juliet Shor. Debating the sharing economy. 2014, 8. 
34 Lisa Gransky. The Mesh: Why the Future of Business is Sharing. Penguin Group (USA) 
Inc:USA, 2010, 95. 
35 Naturskyddsföreningen. Ägodela: Köp mindre – få tillgång till mer. Bonnier Fakta, 2015, 21 
E-bok. 
36 Lisa Gransky. The Mesh: Why the Future of Business is Sharing. Penguin Group (USA) 
Inc:USA, 2010, 63. 
Emma Öhrwall; humanekolog och samhällsvetare. Föreläsning: Earth Week; Utblick och insikt 
– grön inspiration och skönt nätverkande, 2016-03-16. 
37 Rachel Botsman och Roo Rogers. What’s Mine is Yours : The Rise of Collaborative 
Consumption. 2010, 75. 
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som inte används lika mycket som det skulle kunna göra. Det som gör det osäkert om 

denna delningstjänst kommer att fungera är att de flesta var oroliga för att andra 

medlemmar inte kommer att vara ärliga om de tar sönder något. Detta löses 

förhoppningsvis genom reglerna, avtalet och försäkringen och man kan hoppas att 

medlemmar i tjänsten kommer att vara ärliga när tjänsten bara täcker ett sådant litet 

område. 

 

5.3 Avslutning – en början på något nytt 
 

I Europeiska kommissionens rapport Healthy ageing – a Challenge for Europe står det 

att ett socialt kapital kan förbättra vårt välmående. Detta sociala kapital grundas på 

delade värden, attityder, beteende och engagemang för samhället.38 Att ett grannskap 

delar verktyg och redskap med varandra kan vara ett sätt att dela detta sociala kapital.  

Johan Rockström, professor i miljövetenskap på Stockholm Recilience Centre, 

vädjar att vi ska bli planetskötare; ”det skulle inge en otrolig känsla av trygghet, stimuli 

till lokal innovation och kreativitet. Vi behöver en gemensam målbild…” 39 Han säger i 

sitt sommarprat i P3 2015:  

 

”När vi övergav slaveriet, rökning i flygplan, introducerade 

demokrati, gjorde internet och iPhones en del av vårt DNA – tror 

du att det skedde efter ett konsensus? Tror du att alla var 

överrens? Tror du att det sanna vann över förnekelse och köpta 

åsikter? Icke, säger Simon [SimonSinek40] tvärsäkert, tvärtom det 

var alltid en engagerad minoritet.41 

 

Målet är att i framtiden utveckla tjänsten genom att ge prisförslag och genom att 

visualisera hur boden skulle kunna se ut. Målet är också att presentera resultat, 

allteftersom arbetet utvecklas, för exempelvis Skanska, Swinga Bazaar, för Kollaborativ 

                                                
38 Europeiska kommissionen. Healthy Ageing – A Challenge for Europe. Huskvarna: 40, 41, 
NRS 
Tryckeri AB, 2007, 7. 
39 Johan Rockström. Sommarprat i P3. 2015-07-12, kl 13.00 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/571827?programid=2071 58:27 
40 Globala ledarskapstänkaren Sinom Sinek 1:00:45 
41 Johan Rockström. Sommarprat i P3. 2015-07-12, kl 13.00.  
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/571827?programid=2071 1:00:56 
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Ekonomi Göterborg, för Växjö Kommun och för andra intressenter. Syftet med det är 

att utveckla tjänsten djupare genom expertishjälp, men också för att eventuellt kunna 

etablera Tack för lånet! i samhället, där invånare får möjligheten att jobba för en 

grönare värld. 
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Bilagor 
Bilaga A Mejl från Swinga Bazaar.se 
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Bilaga B Enkät 
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Bilaga C Första loopen intervjufrågor 

 
 
 
 
 
 
 

	

	

Intervjufrågor	till	Vikaholmsborna	
	
	

1. Kön	
	
	
	

2. Ålder	
	
	
	

3. Nuvarande	boendeform	
	
	
	
	

4. Hur	många	är	det	i	ditt	hushåll?	
	
	
	

5. Har	du	flyttat	till	Vikaholm	eller	ska	du?		
	

Redan	flyttat	 	 	 	 Inte	flyttat	ämnu	
	
	
	
	
																	Vilka	verktyg	äger	du?	 	 	 	
	
	
	
	

6. Jag	kommer	nu	att	läsa	upp	ett	
scenario	för	dig:	

	
Föreställ	dig	att	du	en	dag	behöver	klippa	gräset.	I	ditt	område	finns	en	bod,	
där	det	finns	verktyg	och	redskap	av	alla	dess	slag	som	finns	till	för	dig	och	dina	
grannar.	

- Vilka	situationer	kan	uppstå	för	dig	när	du	skulle	vilja	låna	ett	verktyg	/	
redskap?		

- Vilka	verktyg	och	redskap	skulle	du	önska	fanns	i	boden?	Och	vilka	
redskap	och	verktyg	vill	du	hellre	äga	själv?	Varför?	
	

7.	Vad	händer	innan	du	går	till	boden?	Vad	är	viktigt	att	veta	/	vilken	information	

Vilka	verktyg	och	redskap	
för	snickeri	och	utemiljö	
äger	du?	Vilka	tror	du	att	
du	kommer	att	behöva	i	
ditt	nya	boende?	



  
 

V 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

	

	

- Hur	skulle	du	vilja	att	själva	bokningsförfarandet	gick	till?		

- Vilken	media	för	bokning	hade	varit	bäst	för	dig?	App/hemsida?	Annat	

alternativ?	Varför?	

- Skulle	du	själv	vilja	styra	hur	länge	du	kan	boka	gräsklipparen	eller	skulle	

detta	vara	bestämt	i	tjänsten?	Vad	finns	det	för	för-	nackdelar	med	de	

olika	sätten?	

	

8. När	du	är	klar	med	bokningsförfarandet,	vad	händer	då?		

- Var	ser	du	framför	dig	att	boden	borde	finnas	i	ditt	område?	Finns	det	en	

naturlig	plats	i	ditt	område	för	vart	den	borde	ligga?	

- Är	närheten	till	boden	viktig?	Varför	då?	

- Isåfall,	hur	nära	måste	boden	vara	ditt	hus	för	att	du	ska	använda	

verktygen	och	redskapen?	

	

9. Skulle	du	vilja	vara	medverkande	i	tjänsten	på	något	sätt?	Skulle	du	t.ex.	

kunna	tänka	dig	att	ge	förslag	på	vilka	verktyg	och	redskap	som	ska	köpas	

in	i	ett	tidigt	skede?	På	vilket	sätt?	

	

10. Hur	skulle	tjänsten	kunna	vara	organiserad?	Vilka	köper	in	verktygen?	

Vilka	har	tillgång	till	boden?	

	

	

11. Vad	krävs	för	att	du	ska	uppleva	tjänsten	som	säker?	

12. Hade	du	velat	betala	för	tjänsten?	I	så	fall	hur	mycket	och	hur	ofta?	Per	

månad/enstaka	tillfällen?	Hur	betala	in?	

13. Kan	du	se	några	hinder	för	denna	tjänst?	Och	vad	hade	du	helst	sett	att	

lösningen	var	i	så	fall?	

14. Har	du	några	frågor	eller	funderingar	kring	det	vi	har	pratat	om.	
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Bilaga D Andra loopen intervjufrågor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loop	två	intervjufrågor	
	
Jag	tänkte	berätta	lite	kort	kring	mitt	examensarbete.	
Det	går	ut	på	att	villaägare	ska	kunna	hyra	verktyg	
och	redskap	genom	en	bod	som	finns	i	området.	
Examensarbetet	är	i	idéstadiet	just	nu,	men	jag	siktar	
på	att	göra	den	så	verklig	som	möjligt.	
	
På	bilderna	ser	du	hela	tjänsten.	Den	är	uppdelad	i	tre	
sekvenser;	”Före”,	”Under”	och	”Efter”.	Målet	med	
intervjun	är	att	få	djupare	förståelse	för	hur	tjänsten	
skulle	kunna	gå	till.	
	
Du	ska	inte	känna	någon	press	på	att	ge	rätt	svar,	utan	
försök	bara	sätta	dig	in	i	de	scenarion	som	jag	
berättar	för	dig	och	ta	all	den	tid	du	behöver	för	att	
komma	på	vad	du	vill	säga.	Och	alla	kommer	
naturligtvis	vara	anonyma.	
	
Kön:	
	
	
Ålder:	
	
	
Nuvarande	boendeform:	
	
	
Flyttat	till	Vikaholm	 	 	 	 	Ska	flytta	
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Före	
	
Jag	kommer	nu	läsa	upp	ett	scenario	för	dig:	
	
I	området	där	du	bor	finns	en	bod	där	du	och	
dina	grannar	har	möjlighet	att	hyra	verktyg	och	
redskap.	Du	har	inte	använt	denna	tjänst	innan.	
	
1. Hur	skulle	du	vilja	bli	introducerad	till	
denna	tjänst?	I	vilket	skede	och	hur?	Vad	
finns	det	för	information	i	introduktionen?	

	
	
	
	
	
	
	
	
2. Om	du	bestämmer	dig	för	att	gå	med	i	
tjänsten,	hur	vill	du	då	att	anmälan	går	till?	
Internet?	Papper?	Hur	ser	du	helst	att	
inlogget	är?	Kopplat	till	Facebook?	Annat?	
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För	att	undvika	osämja	och	oegentligheter	
behöver	varje	medlem	i	tjänsten	skriva	på	ett	
avtal.	Det	kommer	även	behövas	försäkring	och	
regler.		
	
1. I	vilket	skede	vill	du	helst	bli	introducerad	
till	dessa?	När,	hur?	Vad	vill	du	att	det	ska	
stå	i	avtalet	för	att	du	ska	känna	att	det	är	
en	säker	och	trygg	tjänst?	

	
	
Under	
	
Nu	är	du	äntligen	medlem	i	tjänsten	och	det	är	
dags	att	börja	använda	den.	Till	ditt	förfogande	
finns	en	app	eller	en	hemsida	där	du	kan	boka	
ditt	verktyg	eller	redskap.		
	
1. Vad	vill	du	se	på	första	sidan	när	du	har	
klickat	upp	appen/hemsidan?	Vilken	
information	finns?	Vilka	moment	ska	du	
genomföra?	

2. Väl	inne	i	boden,	vad	finns	det	där?	
Information?	Bruksbeskrivning?	Regler?	
Ansvar?	Förbrukningsvaror?	

	
	
	



  
 

IX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

	

	
1. Vad	händer	med	boden	under	olika	
årstider?	

	
Efter:	
	
1.	Vad	händer	om	du	vill	flytta	från	området?	
Avsluta	abonnemang	
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Bilaga E  
Verktyg och redskap som Växjö Maskinuthyrning kan tillhandahålla 
 
Elgräsklippare 
Verktyg från märket Ryobi 
Häcksax 
Släp 
Cirkelsåg 
Borrmaskin 
Högtryckstvätt 
Jordfräs 
Röjsåg 
Elkedjesåg 
Såmaskin 
Eldriven motorsåg 
Mossrivare 
Vedklyv 
Lövblåsare 
Vedkap 
Vinkelslip 
Spikpistol 
Trappstege 
Sticksåg 
Kap- och gersåg 
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Bilaga F Tack för lånet! på vernissaget på Vandalorum 
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