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Abstract 

Innovation is today an attentive and current phenomenon and scientists means that innovations 

is a contributing factor for both business survival and the national growth. The sharing economy 

is a result of the digitalisation and enable private individuals to rent, borrow and change 

products between each other. The combination between innovations and the sharing economy 

is a rather unexplored combination and the purpose of the study is to investigate if companies 

in the sharing economy in Sweden are working with innovations. The study also aims to 

investigate if the companies eventual innovation work can be expressed whitin the framework 

of being of an incremental or radical nature. To successfully investigate this relative complex 

phenomenon, the study is based on a qualitative research method. The collection of the 

empirical material has been done through semistuctured interviews with five respondents from 

five different kind of companies. The result shows that four of the companies were the first of 

their kind in the market whereupon one of the companies instead is a result of an already 

established business model. All of the companies are working on a continuous improvement of 

their service while three of the companies show trends in seeking new opportunities as well. 

Based on an analysis of the empirical material together with the theoretical reference 

framework, some conclusions has been obtained. Four of the companies can be considered a 

radical innovation in themselves, while the fifth company can instead be seen as an imitator. 

All of the companies is fighting for survival through a constantly incremental innovation work 

whereupon three of the companies also show trends in working with a radical innovation work. 

 

Keywords: innovation, incremental innovation, radical innovation, sharing economy, 

collaborative economy 

  

  



Sammanfattning 

Innovationer är idag ett uppmärksammat och aktuellt fenomen och forskare menar att 

innovationer är en bidragande faktor för såväl företags överlevnad som en nationell tillväxt. 

Delningsekonomin är ett resultat av digitaliseringen och möjliggör för privatpersoner att hyra, 

låna samt byta produkter med varandra. Kombinationen mellan innovationer och 

delningsekonomin är en tämligen outforskad kombination och syftet med studien är därmed att 

undersöka om företag inom delningsekonomin i Sverige arbetar med innovationer. Studien 

syftar vidare till att redogöra för om företagens eventuella innovationsarbete kan uttryckas inom 

ramen för att vara av en radikal eller inkrementell karaktär. För att lyckas undersöka detta 

relativt komplexa fenomen bygger studien på en kvalitativ forskningsmetod. Insamling av det 

empiriska materialet har skett via semistrukturerade intervjuer med fem respondenter från fem 

olika slags företag. Resultatet visar på att fyra av företagen var de första i sitt slag på marknaden 

varpå ett av företagen istället är ett resultat av en redan etablerad affärsmodell. Samtliga företag 

arbetar med en ständig förbättring av sin tjänst samtidigt som tre av företagen visar tendenser 

på att även söka efter nya möjligheter. Utifrån en analys av det empiriska materialet tillsammans 

med den teoretiska referensramen har vissa slutsatser kunnat genereras. Fyra av företagen kan 

anses vara en radikal innovation i sig medan det femte företaget istället kan ses som en imitatör. 

Samtliga företag kämpar för överlevnad genom ett ständigt inkrementellt innovationsarbete 

varpå tre av företagen även visar på tendenser att arbeta med ett radikalt innovationsarbete.  

  

Nyckelord: innovation, inkrementella innovationer, radikala innovationer, delningsekonomi, 

kollaborativ ekonomi 
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1 Introduktion till innovationsfältet och delningsekonomin 

Den globala utvecklingen kännetecknas sedan ett flertal decennier tillbaka av en ökad global 

konkurrens. Den stora acceleration som globaliseringsprocessen genomgått under denna 

tidsepok, har inneburit en ökad interaktion mellan länder som tidigare avskärmats från 

omvärlden (Berg 2012). Den 17 september 2016 presenterade Helene Hellmark Knutsson, 

minister för högre utbildning och forskning, att regeringen kommer att investera 2,8 miljarder 

kronor i svensk forskning. Detta i strävan efter att göra Sverige till ett av världens främsta 

innovationsländer, vilket visar på vikten av att tillämpa innovationsarbete (Regeringskansliet 

2016). 

1.1 Bakgrund 

Mängder av rapporter och listor bestående av företag som anses vara innovativa publiceras 

löpande tillsammans med uttalanden om vikten av företags innovationsarbete.  Detta visar 

på  att innovationer är ett aktuellt och uppmärksammat ämne i dagens samhälle. Joe Tidd och 

John Bessant (2013) kopplar vikten av innovationsarbete till att det har en stor betydelse för 

såväl den nationella ekonomiska tillväxten som för det enskilda företaget (Tidd & Bessant 

2013). För att skapa konkurrenskraft och effektiva lösningar på problem krävs det att företag 

investerar i innovationer. Tidd och Bessant menar att man i annat fall sätter sin framtid på spel 

och riskerar att konkurreras ut av andra innovativa företag (Ibid). I en värld där varor och 

tjänsters livscykel minskar på grund av att nya versioner träder fram, ökar konkurrensen mellan 

företag. Tidd och Bessant menar att till följd av ovanstående faktorer blir det än viktigare för 

företag att kunna ta fram nya varor och tjänster på ett innovativt sätt, vid rätt tillfälle och på ett 

snabbare sätt än sina konkurrenter (Ibid).   

  

En nyckelfråga när det kommer till att hantera innovationer handlar om graden av nyhet. Att 

uppgradera designen på en produkt är inte detsamma som att ta fram en helt ny produkt. Det 

finns istället en grad av nyhet inom innovationsarbete som går från mindre, stegvisa 

förändringar till mer omfattande förändringar som förvandlar vårt sätt att tänka kring och 

använda dessa innovationer (Tidd & Bessant 2013). Att investera i och arbeta med innovationer 

kan således ske på olika sätt där de stegvisa förändringarna benämns som inkrementella 

innovationer och de mer omfattande som radikala innovationer (Doran & Ryan 2014).  
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I samband med finanskrisen år 2008 bidrog det tekniska avancemanget till att företag och 

konsumenter uppmanades till att hitta nya och kreativa sätt att konsumera (Habibi et al. 2017). 

Den ständigt ökande digitaliseringen har bidragit till att transaktionskostnader för att förena 

utbud och efterfrågan minskar. Det har gjort att nya marknader uppstått som kan skapa ett 

effektivare resursutnyttjande för varor och tjänster (Finansliv 2016). Digitaliseringen har 

dessutom bidragit till en större möjlighet för privatpersoner att låna, byta och dela varor och 

tjänster med varandra. Ett samlingsnamn för denna typ av handlande är kollaborativ ekonomi 

eller delningsekonomi (Statens offentliga utredningar 2017). En utgångspunkt för att förstå 

begreppet kollaborativ konsumtion ges utifrån Botsmans och Rogers definition: 

 

“Everyday people are using Collaborative Consumption – traditional sharing, bartering, 

lending, trading, renting, gifting, and swapping, redefined through technology and peer 

communities” (Botsman & Rogers 2010, xv). 

 

Botsman och Rogers menar att den kollaborativa konsumtionen möjliggör för människor att 

utnyttja tillgången till varor och tjänster samtidigt som de kan spara pengar, utrymme och tid 

(Botsman & Rogers 2010). Idag är ett stort antal företag verksamma inom branschen och 

erbjuder delning, utlåning eller byte av alltifrån transporttjänster, bostäder och smycken (Habibi 

et al. 2016). Botsman och Rogers (2010) avslutar med att konstatera att delning och 

kollaborationer sker på ett sätt och vid en skala som aldrig tidigare varit möjligt. Detta skapar 

en kultur och ekonomi som speglar “what’s mine is yours” (Botsman & Rogers 2010). 

  

Chris J. Martin (2016) beskriver delningsekonomibranschen som en omstörtande innovation i 

sig som transformerar marknadsekonomin (Martin 2016). Den ökade spridningen av 

delningsbaserade system visar på att delningsekonomin leder till allvarliga hot för etablerade 

industrier. Kathan et al. (2016) menar att många företag, särskilt de inom bland annat teknik 

och media, kan komma att bli påverkade på ett eller annat sätt av det nya konsumtionssättet 

(Kathan et al. 2016).  Många anser till och med att delningsekonomin kommer att förändra hela 

världen. Genom att ständigt växa och bli ett betydande segment av den framtida ekonomiska 

aktiviteten kommer den nya branschen att bli ostoppbar (Gregory & Halff 2017). Huruvida 

delningsekonomins fortsatta utveckling ter sig återstår dock att se. Botsman och Rogers 

konstaterar i varje fall att vi befinner oss i en optimistisk och omvälvande tid av förändring 

kring vårt kundsystem och att branschen kan betraktas som en ny revolution, ett nytt fenomen 

eller en ny ekonomi (Botsman & Rogers 2010).  
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1.2 Problemformulering   

Trots att antalet användare inom delningsekonomin ökar allt mer finns det fortfarande vissa 

problem gällande branschen om bland annat användarnas rättigheter. Thomas Puschmann 

menar att det därför behövs en större insikt i hur denna typ av arbete organiseras (Puschmann 

2016). Stephen King menar på ett liknande sätt att det till följd av vissa problematiker blir 

viktigt att förstå sig på den nya branschen, dess konsekvenser och de nya beteendena. Att förlita 

sig på enkla ekonomiska genvägar framtagna för linjära affärsmodeller, kommer resultera i 

ännu större problematik (King 2015). Problemen med delningsekonomin har resulterat i att 

Regeringen i december 2016 beslutade att genomföra en utredning gällande branschen. 

Utredningen syftade till att ta fram nya modeller för att möjliggöra och underlätta för 

privatpersoner att dela, hyra och låna materiella och finansiella tillgångar. Det visar tydligt på 

behovet av en bredare förståelse och kunskap om delningsekonomin inom Sverige (Statens 

offentliga utredningar 2017).  

  

Forskare är som tidigare nämnts eniga om vikten av innovationsarbete. Däremot finns inget 

entydigt svar på i vilken utsträckning företagens innovationsarbete bör vara av en inkrementell 

respektive radikal karaktär (Varadarajan 2009). Många forskare påpekar däremot att en 

kombination mellan de båda är en förutsättning för att nå framgång (Forés & Camisón 2016). 

Företagsledningar tenderar att uttrycka sig för att vara engagerade i innovationsarbete genom 

att prata om det som en prioritet samt att uttrycka sin tro på nya idéer. Däremot är det få som 

står upp för sina ord i form av att investera i långsiktiga utvecklingsprojekt. Genom att 

förknippa innovationer med höga risker och osäkra utfall drar sig företag för att anamma 

innovationsarbete (Kuczmarski 2003). Avslutningsvis finns det i nuläget en mängd forskning 

om innovationsprocesser. Däremot finns det en del kunskapsluckor när det kommer till hur 

företag inom delningsekonomibranschen skapar nya och innovativa idéer vilket gör att 

kombinationen mellan delningsekonomin och innovation är relativt outforskad. Utifrån 

ovanstående redogörelse har ett relevant syfte utformats enligt följande.  

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka om företag inom delningsekonomin i Sverige arbetar med 

innovationer. Studien syftar vidare till att redogöra för om företagens eventuella 

innovationsarbete kan uttryckas inom ramen för att vara av en radikal eller inkrementell 

karaktär.   
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2 Innovationsteorier och innovationsforskning 

Avsnittet inleds med mer övergripande innovationsteorier för att sedan övergå till en 

redogörelse för två olika slags innovationer, nämligen radikala och inkrementella. Avsnittet 

avslutas med en teoretisk referensram där studieförfattarna presenterar hur de ämnar använda 

dessa teorier för insamling och analys av data.  

  

Ur ett långsiktigt perspektiv menar tidigare forskning att det inte räcker med högkvalificerade 

produkter och tjänster, utan att innovationer är en förutsättning för företagets överlevnad 

(Tontini et al. 2014). Vissa menar att det finns en slags ”innovationspremie” som kan försäkra 

företag mot risken att misslyckas (Cefis & Marsili 2006). Det finns mängder av bevis på de 

positiva effekterna ett innovationsarbete genererar och studier visar på att företag som arbetar 

med innovationer har en större tillväxt, konkurrenskraft samt lönsamhet (Vyas 2005). Andra 

forskare beskriver att innovationer är en nödvändighet för företag som verkar inom 

snabbföränderliga och oförutsägbara miljöer (Koberg et al. 2003).  

  

Cefis och Marsili (2006) menar på ett liknande sätt att innovationer kan spela en avgörande roll 

gällande ett företags överlevnad, oavsett om det är nya eller mer etablerade företag. Däremot 

har små och unga företag särskilt stor risk att slås ut från marknaden. Genom att dessa företag 

använder sig av innovationer kan däremot denna risk reduceras. De positiva effekterna av 

innovationer ökar ju mindre och yngre företaget är. Faktum är att unga och nya företag som 

arbetar med innovationer har 23 % större chans att överleva än de som inte gör det (Cefis & 

Marsili 2006). Till följd av små företags begränsade resurser kan dock dessa ha svårt att 

investera i forskning och utveckling tillräckligt snabbt för att lyckas med detta (Vyas 2005).  

2.1 Radikala innovationer 

Radikala innovationer definieras enligt Forés och Camisón som skapandet av bland annat nya 

produkter, tekniker samt organisatoriska metoder som tydligt skiljer sig från vad som redan 

erbjuds (Forés & Camisón 2016). Detta kan liknas vid Pihlajamaas syn på radikala innovationer 

som produkter, tjänster och processer som innebär nya teknologier eller nya marknadsstrukturer 

(Pihlajamaa 2017). Radikala innovationer är vidare något nytt för både företaget och branschen 

(Varadarajan 2009). Schumpeter menar på ett liknande sätt att radikala innovationer är en 
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kombinering av medel som sker radikalt och plötsligt och som ofta sker i nya företag. Dessa 

kombinationer kan uttrycka sig på fem olika sätt: 

1. En ny produkt eller en ny kvalitet på produkten  

2. En ny produktionsmetod  

3. En ny marknad  

4. En ny källa till råmaterial  

5. En ny organiseringsform  

(Schumpeter 1983). 

 

Schumpeter ser det ekonomiska systemet som ett dynamiskt flöde som på sikt tenderar att röra 

sig mot en jämviktsposition där utbud möter efterfrågan och intäkter är lika med kostnader. 

Denna jämvikt förändras således över tid beroende på förändringar av omständigheterna, 

exempelvis på grund av uppkomsten av radikala innovationer. Dessa förändringar beskriver 

Schumpeter enligt följande: 

  

“A distinct phenomenon, entirely foreign to what may be observed in the circular flow or in the 

tendency towards equilibrium. It is spontaneous and discontinuous change in the channels of 

the flow, disturbance of equilibrium, which forever alters and displaces the equilibrium state 

previously existing.” (Schumpeter 1983, 63-64). 

 

  

(Chan 2016) 

 



 11 

Om den radikala innovationen lyckas menar Schumpeter att den har möjlighet att generera 

vinst. Detta genom att det uppstår en skillnad mellan pris och kostnad vilket rubbar jämvikten 

(Schumpeter 1983). Pihlajamaa menar på samma sätt att innovationer med en hög nyhetsgrad 

kan medföra en stor ekonomisk avkastning, konkurrens samt långsiktig tillväxt, inte minst i 

dynamiska miljöer (Pihlajamaa 2017). Schumpeter beskriver vidare radikala innovationer som 

en slags revolutionär kreativ förstörelse som förstör rådande strukturer och ersätter dessa med 

nya, vilket även skapar en rörelse i det ekonomiska flödet (Kirzner 1973). Även Pihlajamaa 

beskriver radikala innovationer som förstörande då de underminerar befintliga produkter och 

kundbeteenden och därmed har potentialen att skapa ett paradigmskifte på en marknads-, 

bransch- eller världsnivå (Pihlajamaa 2017).  

  

Efter att innovatörerna skapat sig en vinst dyker imitatörer upp i form av nya företag med syfte 

att ta del av vinstmöjligheterna (Kirzner 1973). En total omorganisation av hela marknaden 

bildas således vilket leder till att gamla aktörer slås ut samt att konkurrensen ökar. Till slut 

befinner sig marknaden istället i en ny jämvikt där priserna återigen är desamma som 

kostnaderna (Schumpeter 1983). Särskilt i dynamiska miljöer är en långsiktig tillväxt beroende 

av kapaciteten att utveckla produkter och tjänster med hög nyhetsgrad. Därför söker sig många 

företag till radikala innovationer för att hitta nya källor till tillväxt (Pihlajamaa 2017).  

  

Efterfrågan på radikala innovationer 

Schumpeter menar att innovationer inte uppstår som ett resultat av kunders behov. Det är istället 

producenten som först initierar innovationen, varpå kundernas behov av innovationen skapas 

(Schumpeter 1983). Pihlajamaa menar på ett liknande sätt att idéer till radikala innovationer 

oftast genereras från individer och att de utvecklas i team (Pihlajamaa 2017). Utöver detta finns 

det även ett utomstående motstånd mot nya företeelser, vilket bland annat kan uttrycka sig i 

form av svårigheten att skapa sig en kundkrets. Att övervinna detta motstånd kräver en viss typ 

av agerande (Schumpeter 1983). 

  

Risker, osäkerheter och svårigheter 

Trots att radikala innovationer innebär många fördelar har det visat sig att de är svåra att 

utveckla, vilket innebär att dessa enbart existerar i en liten andel företag. Svårigheterna att 

utveckla dessa innovationer kan bero på ett flertal orsaker, bland annat då de ofta innefattar nya 

teknologier och marknader vilket skapar en hög osäkerhet (Pihlajamaa 2017). Tidd och Bessant 

menar på ett liknande sätt att till följd av nyhetsgraden i radikala innovationer finns det ofta 
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brist på viktig information. Radikala innovationer innebär på så sätt ett större risktagande som 

kan resultera i oförutsedda och problematiska händelser, bland annat gällande företagets 

resurser (Tidd & Bessant 2013). Tidd och Bessant menar att till följd av detta måste radikala 

innovationer struktureras på ett tydligt sätt (Ibid). Pihlajamaa menar på ett liknande sätt att 

utvecklandet av radikala innovationer kräver annorlunda rutiner och strukturer jämfört med 

mindre och mer stegvisa innovationer. Många företag har en exploaterande organisationskultur 

som snarare är mer utformad för dessa stegvisa innovationer (Pihlajamaa 2017). 

2.2 Inkrementella innovationer  

Inkrementella innovationer kan definieras som förfiningar och förbättringar av befintliga 

produkter, tekniker och organisatoriska metoder (Forés & Camisón 2016). Detta kan liknas vid 

Varadarajan som menar att inkrementella innovationer är förbättringar av företagets existerande 

produkter som i större utsträckning uppfyller kundernas behov. Detta kan uttrycka sig som små 

anpassningar, förbättringar och tillägg som innebär ökade fördelar (Varadarajan 2009). Herbig 

(1994) anser även han att inkrementella innovationer uttrycker sig i det kontinuerliga arbetet 

vilket främst handlar om produktförändringar (Koberg et al. 2003). Schumpeter menar likt 

andra forskare att förändringar i det cirkulära flödet ofta sker i små steg. Detta är däremot inget 

som Schumpeter kallar ekonomisk utveckling, utan snarare en ständig anpassning som sker av 

naturens krafter, vilket inte bidrar med något nytt (Schumpeter 1983).  

  

Forskares syn på inkrementella innovationer kan kopplas till det faktum att Tidd och Bessant 

menar att man vid innovationsarbete kan vidta vissa inkrementella strategier (Tidd & Bessant 

2013). De benämner sådana strategier som “trial and error” vilka  innefattar följande effektiva 

steg: 

1. Göra medvetna steg eller förändringar mot ett angivet mål. 

2. Mäta och utvärdera effekterna av de åtgärder eller förändringar som vidtagits  

3. Justera mål vid behov samt besluta om nästa steg och förändring 

(Ibid).  

  

Eric Nee menar att det ofta är just inkrementella förändringar som leder till framsteg (Nee 

2015). En del forskare beskriver dessutom att implementeringen av inkrementella innovationer 

i ett tidigt skede är ett krav för att företag ska kunna etablera sig på en större del av marknaden. 

Tidigare forskning visar även på att ju tidigare inkrementella innovationer implementeras, desto 
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större betydelse får det för företagets marknadsandelar och konkurrenskraft (Tontini et al. 

2014). Detta kan kopplas till Forés och Camisóns beskrivning av de inkrementella stegen som 

en viktig förutsättning för att företag ska kunna uppnå effektivitet (Forés & Camisón 2016). 

Fördelen med de inkrementella innovationerna är att de bland annat präglas av att generera 

snabbare utbetalningar och en mindre osäkerhet. Till följd av detta menar Xu och Yan att det 

ger incitament för företagsledningar att föredra inkrementella innovationer framför de radikala, 

då dessa inte innebär lika riskabla strategier (Xu & Yan 2014).  

2.3 Kombinationen av radikala och inkrementella innovationer 

March (1991) menar att organisationer är kunskapsgenererande samt att de lägger sina resurser 

på två olika slags aktiviteter. Den ena, “exploitation”, beskriver han som en utveckling av redan 

existerande kompetenser medan den andra, “exploration”, förklaras som sökandet efter helt nya 

kompetenser. Dessa begrepp kan således liknas vid andra forskares beskrivning av 

inkrementella respektive radikala innovationer (Liu 2006).  

  

Nuvarande innovationslitteratur visar på en tvetydig syn på hur stor del av företags 

innovationsarbete som bör bestå av inkrementella respektive radikala innovationer 

(Varadarajan 2009). Eric Nee menar att innovationer många gånger associeras med en radikal 

förändring i form av en disruptiv innovation. Däremot påpekar han att innovationer kommer i 

olika former och att innovationer oftast är inkrementella (Eric Nee 2015).  Forés och Camisón 

antyder att företags överlevnad förklaras av dess förmåga att tillämpa såväl inkrementella som 

radikala innovationer då en balans mellan de båda krävs (Forés & Camisón 2016). Kanter 

(2006) håller med om detta då hon antyder att det i dagens konkurrenskraftiga miljö krävs en 

kombination av både radikala och inkrementella innovationer. Kanter påpekar vidare att 

innovationer inte måste vara av en banbrytande karaktär utan att de stora vinsterna även skulle 

kunna genereras av ett tillräckligt stort antal inkrementella innovationer (Varadarajan 2009).  

2.4 Teoretisk referensram 

Ovanstående innovationsteorier syftar till att bidra med en helhetsförståelse för innovationer 

inom delningsekonomin som fenomen. Utifrån det teoretiska underlaget kommer studiens 

författare att fokusera på tre huvudsakliga områden inom innovationsfältet. Dessa områden 

består av  radikala, inkrementella samt mer övergripande innovationsteorier vilka kommer att 

genomsyra hela studien. Dessa utgör således studiens teman vilka därmed kommer att ligga till 
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grund för insamling av det empiriska materialet, analys av detta samt för att kunna generera ett 

antal slutsatser om fältet utifrån studiens syfte. Utifrån det teoretiska ramverket kan 

studieförfattarna redan i detta skede anta att företagen är en radikal innovation i sig samt att 

företagen lägger en stor del av sina resurser på att arbeta med inkrementella innovationer.  
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3 Metod 

Följande avsnitt struktureras genom att inledningsvis presentera studiens angreppssätt samt val 

av forskningsstrategi som ligger till grund för studien. Vidare redogörs för studiens population 

och urval. Studieförfattarna för avslutningsvis en diskussion kring studiens trovärdighet.  

3.1 Ett deduktivt angreppssätt samt en kvalitativ forskningsstrategi 

Studien innefattar i huvudsak ett deduktivt angreppssätt vilket är ett hypotes- och teoridrivet 

tillvägagångssätt (Tjora 2012). Deduktion har möjliggjort för studiens författare att genom 

intervjuer systematiskt testa i vilken utsträckning studiens innovationsteorier håller samt att 

bygga upp ett empiriskt stöd för dessa (Fejes & Thornberg 2015). Det innebär att 

studieförfattarna inledningsvis har utgått från innovationsteorier för att därefter deducera 

hypoteser. Hypoteserna har sedan testats med hjälp av det empiriska intervjumaterialet för att 

avgöra huruvida hypoteserna kan stärkas eller förkastas (Ahrne & Svensson, 2011). Utifrån de 

mer generella och allmänna innovationsteorierna har därmed studieförfattarna ämnat dra 

slutsatser om de studerade fallen.  Studien i fråga uppehåller sig till största del vid den deduktiva 

ansatsen men innehar dessutom vissa induktiva inslag. Utifrån de observerade fallen har 

nämligen studieförfattarna försökt att dra slutsatser som kan generaliseras till en större kontext, 

i detta fall till hela delningsekonomin (Fejes & Thornberg 2015).   

  

För att lyckas skapa en djupare förståelse för innovationer inom delningsekonomin bygger 

studien även på en kvalitativ forskningsstrategi. I likhet med vad som kännetecknar en 

kvalitativ metod, har studiens datainsamling samt analys av datan fokuserat på begrepp och 

beskrivningar som inte låtit sig kvantifieras. Vidare har en kvalitativ metod och dess fokus på 

begrepp givit en mer allmän bild av innovationer inom delningsekonomin som fenomen. Detta 

kan antas vara fördelaktigt vid en undersökning av ett relativt komplext fenomen som 

innovationer kan antas vara. Begreppen har avslutningsvis använts som ett redskap för att 

studieförfattarna ska kunna upptäcka företeelser som begreppen kan antas stå för (Bryman & 

Bell 2013).  

3.2 Icke-sannolikhetsurval 

Delningsekonomin är ett relativt nytt fenomen och nya företag etableras ständigt. I och med 

detta har det varit svårt att fastställa en population att göra ett sannolikhetsurval utifrån. Istället 

har ett icke-sannolikhetsurval tillämpats genom att studieförfattarna har kontaktat de företag 
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som kunnat urskiljas med tanke på studiens begränsade resurser (Bryman & Bell 2013). 

Studiens urval består av fem företag som alla erbjuder olika typer av tjänster vilket bidrar till 

en bredd av olika slags företag inom delningsekonomibranschen. Att relativt få företag har valts 

ut kan återigen förklaras av såväl det relativt låga antalet företag inom 

delningsekonomibranschen såväl som studiens begränsade resurser. Från de fem företag som 

har valts ut till studiens urvalsram har även en respondent från respektive företag i sin tur valts 

ut (Descombe 2009). Studien har därmed tillämpat ett tvåstegsurval vilket innebär att 

studieförfattarna till en början har valt ut de företag som ska ingå i studien, för att därefter välja 

ut de enskilda intervjurespondenterna (Ahrne & Svensson 2015). 

  

Med hänsyn till de anställdas position och erfarenhet inom företaget kunde ett urval göras i 

form av de respondenter som ansågs ha bäst information om det som studien ämnar undersöka. 

Fyra respondenter innehar en position som VD på respektive företag, den femte respondenten 

har istället en position som Sverigechef. Samtliga respondenter kan således antas ha en stor 

kunskap om företaget då de besitter en hög position med en bred överblick över en stor del av 

företagets olika strategiska delar (Descombe 2009). 

3.3 Insamling av data genom semistrukturerade intervjuer 

Studiens empiriska material har insamlats genom fem intervjuer, en för varje företag. 

Intervjuerna var mellan 40 – 60 minuter långa, beroende på hur uttömmande svar 

respondenterna gav. Fyra av intervjuerna genomfördes på respektive företags kontor varav den 

femte intervjun genomfördes i en hotellobby. Gemensamt för samtliga intervjuer var dock att 

de utfördes i avskilda och ostörda miljöer. En av studieförfattarna agerade intervjuare och 

ställde därmed samtliga frågor, medan den andra studieförfattaren förde anteckningar, spelade 

och observerade intervjuerna.  

 

Intervjuer som metod för insamling av data är att föredra eftersom att studien ämnar undersöka 

ett mer komplext fenomen där datainsamlingen baseras på erfarenheter (Ibid). 

Insamlingsmetoden har vidare bidragit till en bredare och mer nyanserad bild av fenomenet än 

vad exempelvis en enkätundersökning hade givit. Detta genom att respondenterna har fått 

möjligheten att beskriva hur deras arbete uttrycker sig i praktiken samt vilka erfarenheter de 

har av innovationsarbete (Ahrne & Svensson 2015). Viktigt att poängtera är dock att det inte 
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kan tas för givet att respondenterna i praktiken utför vad de påstår sig göra. Det är därmed något 

som studieförfattarna ständigt har haft i åtanke under studiens gång (Ibid).  

  

Redan inledningsvis i studien har studieförfattarna haft ett tydligt fokus på innovationer inom 

delningsekonomin. På grund av detta har intervjuerna innefattat en semistrukturerad karaktär 

vilka har utgått från en så kallad intervjuguide. Med ett deduktivt angreppssätt som grund har 

utformningen av intervjuguiden utgått från studiens innovationsteorier. Utifrån dessa teorier 

har författarna vidare valt ut ett antal relevanta områden som intervjun har behandlat. 

Intervjuguiden har därmed kunat användas som en kortare minneslista att falla tillbaka på under 

intervjuns gång (Bryman & Bell 2013). Studieförfattarna vill däremot poängtera att det har 

lämnats utrymme för flexibilitet för att intervjun ska kunna formas under intervjuns gång. 

Studieförfattarna har även varit noga med att intervjuobjekten har fått ta upp de teman som de 

funnit särskilt intressanta. Fokus har således legat på vad intervjurespondenterna har ansett vara 

av vikt vid förklaringen av det studerade fenomenet. Detta är av vikt i studien då mycket tyngd 

har lagts på intervjuobjektens ståndpunkter och uppfattningar (Ibid).   

 

3.4 Trovärdighet    

Studieförfattarna har varit noga med att försöka verifiera studien för att på något sätt bevisa att 

resultatet är riktigt. Vid kvalitativa studier är detta däremot svårt och för att öka trovärdigheten 

har studiens författare använt sig av en så kallad respondentvalidering, vilket innebär att 

studieförfattarna har återkopplat till fältet. Efter intervjuerna har dessa sammanställts för att 

sedan skickas till respektive respondent. Samtliga respondenter återkopplade varav tre 

respondenter inte hade några invändningar eller åsikter om sammanställningen. I enighet med 

önskemål från de två resterande respondenterna gjordes däremot mindre förändringar angående 

beskrivningen av dessa företagens verksamheter. På så sätt har forskarnas förståelse för den 

insamlade datan kunnat bekräftats alternativt förbättras vilket innebär att datan därmed även 

blivit mer träffsäker och trovärdig (Descombe 2009).  

     

På grund av att studiens data insamlats via intervjuer tenderar forskarna att ha haft en viss 

inverkan på studiens resultat vilket minskar tillförlitligheten. Detta innebär stora svårigheter i 

att återskapa den sociala kontexten då den ständigt förändras. Forskarnas och kontextens 

inverkan har därmed bidragit till att den insamlade datan tenderat att bli unik och inte 
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nödvändigtvis applicerbar på en större kontext. Därmed ifrågasätts huruvida resultatet skulle få 

samma utfall om andra forskare skulle genomföra samma studie (Denscombe 2009). För att 

motverka denna problematik i så hög grad som möjligt har studieförfattarna varit noggranna 

med att genomföra intervjuerna på ett enhetligt sätt. Detta genom att endast en av 

studieförfattarna har ställt frågor medan den andra har fört anteckningar under intervjuns gång 

(Bryman & Bell 2013). Genom att studieförfattarna dessutom har redogjort för studiens 

genomförande i form av exempelvis metoder blir studien lättare att replikera vilket även har 

ökat tillförlitligheten (Descombe 2009). Då studieförfattarna som tidigare nämnts har utgått 

från en på förhand utformad intervjuguide kan studiens tillförlitlighet tänkas öka  ytterligare. 

Detta med tanke på att studieförfattarna har kunnat lämna över intervjuguiden till eventuellt 

intresserade personer (Bryman & Bell 2013).  

   

Då studien baseras på intensiva studier av ett fåtal fall kan således studiens överförbarhet 

uppfattas som svag. Det leder till frågan om i vilken utsträckning resultaten skulle bli desamma 

i andra liknande fall, alltså om resultatet kan generaliseras till andra företag inom samma 

bransch (Descombe 2009). Genom en kvalitativ metod har fokus lagts på det kontextuellt unika 

och studien har därmed även fokuserat på just den sociala verkligheten som studerats (Bryman 

& Bell 2013). För att öka överförbarheten har studieförfattarna gjort en så detaljerad och 

ingående beskrivning som möjligt av urvalet samt fenomenet som undersöks (Descombe 2009). 

En detaljerad redogörelse innebär att andra personer kan bedöma och avgöra huruvida denna 

studies resultat är överförbart till en annan miljö eller inte (Bryman & Bell 2013).  
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4 Delningsekonomins innovationsarbete i praktiken 

Avsnittet redogör för de fem företag som ligger till grund för studiens empiriska underlag. 

Denna redogörelse syftar inledningsvis till att ge en övergripande bild av företagens verksamhet 

för att sedan redogöra för deras eventuella innovationsarbete. Avsnittet struktureras genom att 

företagen presenteras var för sig.  

4.1 SnappCar 

Snappcar är en plattform inom bildelningsbranschen som möjliggör biluthyrning mellan 

privatpersoner på ett enkelt och säkert sätt. Syftet med SnappCar är att få bilägare att hyra ut 

sina bilar istället för att låta dem stå oanvända. Tjänsten går ut på att privatpersoner söker efter 

privatägda bilar i sitt närområde för att därefter skicka en hyresförfrågan till bilägaren. När 

bilägaren har accepterat förfrågan kan användaren betala via plattformen och hämta upp bilen. 

Företaget grundades år 2011 i Holland och verkar inom fyra länder inklusive Sverige. 

Intervjurespondenten Magnus Engervall var tidigare medgrundare i företaget Flexidrive som 

förvärvades av SnappCar år 2015. Totalt arbetar idag fyra stycken på SnappCars svenska 

marknad där Magnus är Sverigechef.  

  

Erfarenheter av innovationsarbete  

Magnus beskriver innovationsarbete som jätteviktigt då han menar att det är en förutsättning 

för startups. Magnus tycker således att det är mer ett måste än ett val.  

  

“Jobbar vi inte med innovationer så är det ju bara att lägga ner.” 1 

 

Han beskriver vidare att det är det enda sättet att vara konkurrenskraftig och att startups ännu 

inte har någon fungerande modell, vilket innebär att de måste jobba ännu mer med innovationer. 

Vidare menar respondenten att startups ständigt behöver arbeta med innovationer tills dess att 

företaget lyckats etablera sig på marknaden. Även etablerade aktörer jobbar enligt Magnus mer 

och mer med innovationer eftersom att marknaden är mer snabbföränderlig idag.  

  

Magnus beskriver att bildelning ännu inte lyckats bli etablerat och trots att det har gått sex år 

sedan de lanserades känner majoriteten fortfarande inte till bildelningsbranschen mellan 

                                                      
1 Engervall, Magnus; Sverigechef, SnappCar, Stockholm. 2017. Intervju 20 april. 
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privatpersoner. Syftet med SnappCar är att försöka ersätta ägandet av den egna bilen för att 

istället grannar ska dela med sig av sina bilar, vilket är något som respondenten kallar för en 

skiftning från “ownership to access”. Respondenten beskriver däremot att den främsta 

svårigheten är att få folk att ändra beteende och att det kan krävas många modeller innan en 

beteendeförändring kan ske. Han beskriver även att han tror att bildelningsbranschen skulle 

kunna revolutionera hela industrin. Innan SnappCar kan få genomslag på marknaden tror han 

däremot att det kommer att krävas många innovationer i form av en mer utvecklad produkt och 

kommunikation. För att kunna möjliggöra en skiftning på marknaden beskriver Magnus att 

deras ständiga innovationsarbete går ut på att förbättra företagets tjänst. Eftersom att de var 

först på den svenska marknaden blir även allt arbete inom företaget helt nytt. Samtliga 

diskussioner inom organisationen har därmed med innovationsarbete att göra och de arbetar 

ständigt med att försöka göra saker på ett nytt sätt.  

4.2 Qasa 

Qasa är en andrahandsuthyrningstjänst inom bostadsbranschen  för privatpersoner som bland 

annat erbjuder kontraktsverktyg, säkrade depositioner samt betalningsgarantier för en trygg och 

enkel uthyrning. Qasas syfte är bland annat att skapa ett förtroende mellan uthyrare och 

hyresgäster så att outnyttjade rum och lägenheter slipper stå tomma. Tjänsten gör det även 

lättare för användarna att lära känna varandra, komma överens och känna sig trygga under hela 

uthyrningsperioden. Företaget grundades år 2014 och har idag åtta anställda. En av dessa är 

studiens intervjurespondent Mattia Tosti som är VD och grundare av företaget.  

  

Erfarenheter av innovationsarbete 

Mattia på Qasa beskriver att han tror att alla startups skapas till följd av att de ser möjligheter i 

att göra något på ett nytt sätt. Anledningen till att Qasa bildades var att det fanns ett stort 

missnöje i hur bostadsmarknaden fungerar. Ambitionen med Qasa var därför att sköta 

bostadsuthyrning via en digital plattform istället för via tidningsannonser eller mäklare. En 

sådan typ av digitalisering kräver enligt respondenten en väldigt finputsad tjänst där man arbetat 

med varje steg genom exempelvis optimering. Skulle man lyckas få igenom en sådan 

innovation och rubba marknaden menar respondenten att man även plötsligt får grepp om hela 

marknaden.  
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Vidare tror han att alla företag som vill bli framgångsrika måste arbeta med små förbättringar 

hela tiden, eftersom att ingen idé är perfekt vid första försöket. Han beskriver att allt de gör är 

innovationsarbete och att det är något de ständigt tänker på. Samtidigt menar respondenten att 

Qasa måste hitta strukturer för att kunna arbeta mer med innovationer samt för att bli bättre på 

det. Just nu finns det ingen struktur för att bedriva innovationer, istället sker det från olika håll 

inom bolaget. Ur ett långsiktigt perspektiv tror han att de kan gynnas av ett mer strukturerat 

arbete då detta kan resultera i att det går bättre för företaget samt att de kan växa betydligt 

snabbare.  

  

Samtidigt beskriver Mattia att Qasa använder sig av två olika tillvägagångssätt vid sitt 

innovationsarbete. Det ena går ut på att försöka generera idéer utifrån företagets kundkontakt. 

Idéerna försöker de sedan testa så snabbt som möjligt för att därefter bygga en produkt kring 

dessa. Det andra är genom att använda sig av mycket data. Respondenten beskriver Qasa som 

ett väldigt datadrivet bolag, vilket gör att företaget har bra koll på sina siffror samt på vad som 

fungerar bra och mindre bra. Vid intervjutillfället arbetar Qasa med tre innovationer parallellt, 

vilka respondenten beskriver som ganska omfattande. Respondenten beskriver två av dessa 

innovationer där den ena handlar om en ny tilläggstjänst i form av referenstagning och den 

andra om lansera företagets tjänst på en ny marknad. Mattia beskriver att de vid intervjutillfället 

arbetar aktivt med denna lanseringsprocess. 

4.3 DogBuddy  

DogBuddys affärsidé går ut på att para ihop tillförlitliga hundvakter med hundägare via 

företagets plattform. Tjänsten erbjuder hundägare att lämna bort sina hundar för såväl rastning 

som för hela arbetsdagar eller semesterperioder. Tjänsten lanserades år 2013 i Storbritannien 

men har sedan dess snabbt spridit sig till andra delar av Europa inklusive Sverige, där de 

etablerades under våren 2016. Intervjurespondenten Richard Setterwall är VD samt grundare 

och företaget har idag 30 anställda i Sverige.  

  

Erfarenheter av innovationsarbete 

Richard anser att delningsekonomin är ett nytt och innovativt fenomen. Respondenten såg att 

hundpassning kunde appliceras på delningsekonomin som affärsmodell och därför påstår 

Richard även att DogBuddy är en innovation i sig. På grund av konkurrens tror respondenten 

att alla online- och nystartade bolag måste arbeta med innovation, vilket han beskriver som ett 
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onödigt ont. Detta för att inte riskera att konkurreras ut från marknaden. Respondenten uttrycker 

att; 

  

“Om man som en startup inte arbetar med innovation så kan man går hem, för då kommer man 

ingen vart.”2 

  

Utan innovationer menar därför Richard att DogBuddy inte hade överlevt. Innovation ligger 

därmed som ett mantra runt allt DogBuddy gör och de arbetar även med ett ständigt 

förbättringsarbete. För DogBuddy innebär innovation ett stort risktagande och Richard menar 

att man måste vara väldigt riskbenägen i en startup. Bland annat eftersom att man i en startup 

till en början ofta har en begränsad ekonomi. Richard beskriver att han därför är tydlig med att 

uppmuntra de anställda till ett dagligt risktagande samt att testa nya saker. Så länge man 

justerar, förändrar eller förbättrar något varje gång så får man testa hur mycket som helst. Det 

är bättre att man testar nya saker och att det misslyckas än att man inte testar alls.  

  

Varje kvartal har DogBuddy ett stort produktmöte med hela ledningsgruppen där de arbetar 

med företagets produktutveckling. Respondenten berättar att de internt kommunicerar tre “ben” 

som ska genomsyra hela DogBuddys verksamhet. Det innebär att vad som än genomförs på 

företaget, ska bidra med en förbättring av effektiviteten, konverteringen eller retention, vilket 

innebär att kunderna stannar kvar på plattformen. DogBuddy arbetar även med A-B-tester vilket 

innebär att om företaget exempelvis ska skapa en ny annons kommer flera annonser att skapas 

för att sedan testas mot varandra. Det förslag som ger bäst resultat förfinas därefter för att sedan 

genomgå nya tester.   

  

Respondenten tror vidare att det är viktigt att innovationsarbetet är datadrivet och nästan alla 

DogBuddys beslut är baserade på data och hur deras användare faktiskt använder tjänsten. 

Dessutom skickar företaget ut undersökningar till deras kunder där de frågar vad kunderna 

tycker är bra och varför de använder tjänsten. Enligt Richard består ungefär två tredjedelar av 

företagets innovationer av små justeringar där de gör en liten förbättring av en redan existerande 

funktion. Dessa förbättringar har bland annat bidragit till att företaget idag har sänkt sina 

marknadsföringskostnader, förbättrat sin kundservice samt uppnått en bättre konvertering på 

hemsidan. Ungefär en tredjedel av innovationerna är enligt Richard istället mer omfattande och 

                                                      
2 Setterwall, Richard; VD, DogBuddy, Stockholm. 2017. Intervju 21 april. 
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radikala som även skulle kunna få ett större genomslag. Ett exempel på en sådan är enligt 

respondenten en funktion där hundpassaren kan registrera var de går med hunden vilket 

hundägaren sedan kan ta del av.   

  

Richard beskriver att de numera tar sig in på marknader betydligt snabbare än tidigare. I början 

tog det ungefär fyra månader, nu har processen effektiviserats till att enbart ta två månader. 

Respondenten beskriver att deras innovationsarbete på så sätt även bidrar till effektivisering.  

4.4 Meetrd 

Meetrd är en plattform där företag kan hyra alternativt hyra ut mötesrum till och av varandra 

på ett enkelt sätt. Syftet med Meetrd är att underlätta vardagen för mötesintensiva företag samt 

att möjliggöra skapandet av nya kontakter samt hållbara kontor. Meetrd startades internt inom 

konsultbolaget Centigo under hösten 2015. Eftersom att Meetrd inte har några anställda rent 

juridiskt är intervjurespondenten Jessica Blomgren anställd av Centigo, där hon sedan januari 

år 2016 arbetar heltid med Meetrd. I snitt arbetar cirka två till fyra av Centigos konsulter med 

Meetrd på heltid.  

  

Erfarenheter av innovationsarbete 

Respondenten på Meetrd beskriver delningsekonomin som relativt outforskad. När hon för ett 

år sedan började arbeta med tjänsten visste nästan ingen vad delningsekonomi var för något. 

Hon beskriver att Meetrds tjänst fortfarande kan upplevas som lite “för ny” och att människor 

därför drar sig för att använda den. Vidare upplever Jessica att företag tror att de måste ändra 

hela bilden av sitt kontor för att kunna använda tjänsten samt att de gärna vill att någon annan 

testar först. Jessica beskriver skämtsamt att; 

  

“Hade alla tänk som vi så hade det varit mycket bättre.”3 

  

När Jessica ska besvara frågan om de arbetar med innovationer inleder hon med att säga att 

uppstarten av Meetrd är en innovation i sig. Eftersom de gör något som ingen tidigare har gjort 

menar Jessica dessutom att allt arbete inom företaget är ett innovationsarbete och att det är det 

enda de gör. Eftersom att Meetrds tjänst är unik menar respondenten att företaget både genererar 

samt testar alla idéer själva. Däremot är innovationsarbetet inte så väldefinierat, utan 

                                                      
3 Blomgren, Jessica; Chief Operation Officer, Meetrd, Stockholm. 2017. Intervju 24 april. 
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respondenten beskriver istället att det snarare handlar om att “släcka bränder där det behövs”. 

På så sätt menar Jessica att Meetrds innovationsarbete är ostrukturerat vilket även beror på att 

de är så pass få anställda. De kan testa något en vecka för att sedan testa något helt annat. 

Respondenten menar vidare att;  

  

“Det är väldigt högt i tak för det är ingen som vet vad som är rätt eller fel. Eftersom det inte 

finns något facit så testar vi hela tiden.”4 

  

Jessica beskriver däremot att de har arbetat med något som kallas “customer journeys” vilket 

hon menar är ett något mer strukturerat sätt att arbeta med innovationer. Genom dessa försöker 

de sätta sig in i hur kunder beter sig när de bokar mötesrum vilket kan ge företaget värdefull 

kundinformation. Vidare lyssnar de ständigt på vad kunderna vill ha för att sedan försöka 

anpassa sig efter deras behov. Respondenten berättar att de arbetar med en innovation just nu i 

form av framtagandet av en helt ny plattform. Arbetet innefattar bland annat att besluta om 

vilka erbjudanden som ska finnas på plattformen samt hur den grafiska profilen ska se ut. En 

problematik som till viss del hämmar Meetrds innovationsarbete är deras begränsade resurser. 

Eftersom att de inte har så mycket kapital att arbeta med kan de inte genomföra alla idéer som 

de skulle vilja. De begränsade resurserna skapar även en psykisk begränsning som gör att de 

många gånger tänker till en extra gång innan de genomför något.  

4.5 Taskrunner 

TaskRunner består av en plattform med syfte att förmedla uppdrag mellan privatpersoner. 

Tjänsten går ut på att matcha en uppdragsgivares behov med kvalitetssäkrade personer i 

närheten. Uppdragen som förmedlas kan innefatta alltifrån att skruva ihop möbler till att putsa 

fönster och klippa gräset. Genom plattformen vill TaskRunner underlätta vardagen genom att 

ta bort mellanhänder och se till att man kan få hjälp med vad man vill, när man vill och till det 

pris man vill. Företaget grundades år 2014 och har idag fyra stycken heltidsanställda. En av 

dessa är intevjurespondenten Nils Wijkmark, VD på företaget sedan ett och ett halvt år tillbaka.  

  

Erfarenheter av innovationsarbete 

När företaget grundades år 2014 var begreppet delningsekonomi helt nytt och Nils beskriver 

därför att företagets lösning var kontroverisell när den lanserades. TaskRunners tjänst var ett 

                                                      
4 Blomgren, Jessica; Chief Operation Officer, Meetrd, Stockholm. 2017. Intervju 24 april. 
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innovativt och nytt sätt att få hjälp på, men även ett helt nytt sätt att arbeta på. I dagsläget finns 

det ingen befintlig aktör som störs av TaskRunners tjänst. Däremot är de inte ensamma om att 

erbjuda denna typ av tjänst vilket gör att de tillsammans med andra aktörer konkurrerar om att 

ta fram den bästa idén. För att nå dit menar Nils att det krävs en bred användarbas. 

Respondenten tror att innovationsarbete handlar om en stegvis utveckling och att det är ett krav 

att vara innovativ. Fortsättningsvis beskriver han att det inte spelar någon roll om företaget är 

en traditionell storbank utan de måste också försöka arbeta innovativt. Om företaget är statiskt 

kommer det tillslut att bli utkonkurrerat så att de tvingas sälja eller likvidera verksamheten. 

Vidare menar Nils att; 

  

“Jag förstår inte hur man ska lyckas långsiktigt om man inte är innovativ. Förr eller senare 

blir ju det man gör obsolet och vem vill använda tjänsten då?”5 

  

Respondenten menar vidare att TaskRunner definitivt har erfarenheter av att arbeta med 

innovationer och att det genomsyrar hela deras verksamhet, mycket eftersom att TaskRunner 

är ett så pass litet bolag. Respondenten beskriver att de inte arbetar med någon specifik teknisk 

innovation som kommer att rubba marknaden, utan att de istället arbetar med det dagliga och 

befintliga arbetet. Företaget har inte heller någon dedikerad produktchef som leder det 

innovativa arbetet, istället försöker alla att arbeta innovativt med samtliga delar i företagets 

värdekedja. Detta kan uttrycka sig i form av förbättringar av företagets marknadsföring, produkt 

eller arbetssätt.  

  

Fortsättningsvis beskriver respondenten att företaget är väldigt noga med att lyssna. Han 

beskriver att alla idéer inte nödvändigtvis kommer från entreprenören utan från de som 

använder tjänsten, då det är dessa som stöter på problemen. Respondenten beskriver detta som 

ett problemorienterat innovationsarbete och beskriver att användarna kommunicerar med 

varandra via en chatt. I denna kan TaskRunner se om det uppstår några problem som de sedan 

försöker att lösa. Respondenten anser att  detta är ett tidskrävande arbete men tror samtidigt att 

det är så man bygger en bra produkt. Vidare menar han att företaget även arbetar mycket med 

data för att bland annat kunna genomföra förbättringar av produkten. Respondenten beskriver 

att de genom data även försöker adressera vilka idéer som faktiskt genererar intäkter.  

  

                                                      
5 Wijkmark, Nils; VD, TaskRunner, Stockholm. 2017. Intervju 3 maj. 
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TaskRunner tittar mycket på andra marknader som Nils menar att han ägnar mer än halva sin 

arbetstid till. Detta eftersom att Sverige redan har en fungerande och traditionell affärsmodell 

samt att svenskar drar sig för att be om hjälp samt för att träffa främlingar. I och med detta 

menar han att företagets största problem och hinder är att få fler kunder att använda 

TaskRunners tjänst. Fördelen med Sverige är dock att det är en utmärkt marknad att testa 

produkten på eftersom att marknaden är så pass svår. Om TaskRunner först lyckas i Sverige 

kommer det därför att bli lättare att lyckas även på andra marknader.   
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5 Kampen om den radikala innovationens överlevnad  

Nedanstående avsnitt presenterar en analys av det empiriska underlaget där den teoretiska 

referensramen ligger till grund. Studieförfattarna inleder med att föra en analys kring huruvida 

företagen kan antas vara en radikal innovation i sig med utgångspunkt i tre av Schumpters fem 

olika radikala innovationer. Vidare analyserar studieförfattarna de skäl som legat till grund för 

lanseringen av respektive företag, för att avgöra om företagen kan anses vara en radikal 

innovation i sig eller inte. För att kunna svara på om företagen dessutom arbetar med 

innovationer i den dagliga verksamheten lägger studieförfattarna vidare ett stort fokus på att 

analysera hur företagens faktiska arbete ter sig. Det jämförs sedan med en rad olika kännetecken 

samt förutsättningar för att kunna arbeta med radikala respektive inkrementella innovationer.  

  

Delningsekonomin som en radikal innovation 

Studieförfattarna kan genom det empiriska materialet uppfatta olika egenskaper hos majoriteten 

av företagen vilka kan liknas vid hur Schumpeter definierar en radikal innovation. Meetrds 

tjänst innefattar uthyrning av mötesrum mellan företag. Att denna typ av tjänst tidigare existerat 

kan studieförfattarna inte hitta något underlag eller bevis på. Meetrd skulle därmed kunna 

kategoriseras som en radikal innovation i form av en ny produkt. Till skillnad från detta har 

såväl uthyrning av bil och boende samt hushållsnära tjänster och hundpassning funnits sedan 

en lång tid tillbaka. Sedan tidigare finns det exempelvis så kallade bilpooler, 

hyresrättsföreningar, städfirmor samt hunddagis som erbjuder dessa typer av tjänster. Det 

innebär att vare sig SnappCar, Qasa, TaskRunner eller DogBuddy kan antas vara en helt ny 

tjänst. 

  

Eftersom att Meetrds tjänst antagligen aldrig tidigare har funnits, har inte heller en marknad för 

tjänsten kunnat existera. Därmed kan Meetrd även kategoriseras som en ny marknad. Till 

skillnad från Meetrd har däremot ett utbyte mellan resterande företags produkter tidigare redan 

skett på en marknad mellan privatpersoner. Det kan antas vara högst troligt att privatpersoner 

emellan sedan en lång tid tillbaka har genomfört uthyrning och utlåning av bilar och bostäder. 

Detsamma gäller även tjänster i form av hundpassning och hushållssysslor. I och med detta kan 

utifrån Schumpeter ingen av dessa fyra företag ses som en radikal innovation i form av en ny 

marknad. Marknaderna existerande nämligen redan innan företagens uppkomst. 

  



 28 

SnappCar, TaskRunner och DogBuddy kan däremot ses som en radikal innovation i form av en 

ny organiseringsform. Detta eftersom att företagens affärsmodell går ut på att 

organisera  bildelning, hushållsnära tjänster samt hundpassning på ett helt nytt sätt, nämligen 

via digitala plattformar. Då Meetrd redan är en ny tjänst kan således även detta företag per 

automatik anses vara en ny organiseringsform. Den helt nya tjänsten kan omöjligt ha 

organiserats innan den över huvud taget fanns.  

  

Fyra av de fem företagen kan således utifrån Schumpeters teori anses vara en radikal innovation 

i sig. Detta eftersom att företagen kan kategoriseras under minst en av Schumpeters fem olika 

slags radikala innovationer. Ett av de fem företagen, Qasa, kan inte kategoriseras som vare sig 

en ny tjänst, marknad, organiseringsform eller någon av de andra två kategorierna. Enligt 

studieförfattarnas bedömning finns redan tidigare liknande plattformar som erbjuder 

bostadsuthyrning mellan privatpersoner i andra hand. Företaget AirBnB är ett exempel på ett 

företag som idag visserligen är mer inriktade på korttidsuthyrning och därmed kan antas ha en 

viss typ av kundbas. Däremot erbjuder de även långtidsuthyrning, vilket tyder på att Qasa i stor 

utsträckning liknar AirBnB. Qasa kan därmed istället ses som en imitatör som efterliknat en 

redan existerande affärsmodell, om än med vissa mindre modifikationer samt en i nuläget 

annorlunda målgrupp. Då Meetrd kategoriseras som såväl en ny tjänst, en ny marknad, samt en 

ny organiseringsform, kan företaget utifrån Schumpeters teori antas vara den mest radikala 

innovationen. 

  

Något som ytterligare tyder på att några av företagen kan antas vara radikala innovationer, är 

hur tre av företagen upplevt svårigheter med att skapa sig en kundkrets. Enligt studieförfattarnas 

tolkning upplever exempelvis SnappCar att det ännu inte finns någon större efterfrågan på 

tjänsten de erbjuder. Meetrd upplever på ett liknande sätt att kunder drar sig för att använda 

deras tjänst och att kunderna gärna vill att någon annan ska prova först. TaskRunner beskriver 

även de att företagets lösning var något helt nytt när den lanserades och att den svåraste frågan 

nu ligger i hur de ska få fler att använda tjänsten.  

  

Studieförfattarna kan inte urskilja i vilken utsträckning DogBuddy upplever en efterfrågan eller 

inte på deras tjänst. Däremot uttrycker DogBuddys respondent att det var de som först upptäckte 

möjligheten att organisera hundpassning på ett nytt sätt, varpå de även lanserade tjänsten. 

Därmed var det producenten, i detta fall DogBuddy, som först initierade den radikala 

innovationen på marknaden. Detta med förhoppningen om att det därefter skulle skapas ett 
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behov hos kunderna, vilket stärker resonemanget om att DogBuddy är en radikal innovation i 

sig. Ett eventuellt resonemang skulle därför kunna vara att även DogBuddy upplevt initiala 

svårigheter med att skapa en efterfrågan av tjänsten. DogBuddy är ett av de större och mer 

etablerade företagen som ingår i studien. En tanke kan således vara att företaget numera lyckats 

bygga upp en stabil kundbas och att de därmed inte längre har samma svårigheter gällande 

efterfrågan.  

  

Qasa uttrycker till skillnad från de andra företagen att det fanns ett behov av deras tjänst redan 

innan företaget lanserades och att detta låg till grund för skapandet av Qasa. Det är således ett 

kännetecken som styrker det tidigare förda resonemanget om att Qasa inte är en innovation, 

utan snarare en imitation. När en innovation är radikal är den nämligen så pass ny att det inte 

kan finnas någon initial efterfrågan på den, denna efterfrågan skapas istället efter att marknaden 

upptäckt innovationen. Det förda resonemanget visar således på ytterligare tendenser till att 

både SnappCar, DogBuddy, Meetrd och TaskRunner är radikala innovationer i sig medan Qasa 

är en imitation.  

  

Kampen om överlevnad genom inkrementella innovationer 

Även om fyra av de fem företagen kan antas vara en radikal innovation i sig innebär det inte att 

företagen arbetar med ett radikalt innovationsarbete i den dagliga verksamheten. 

Studieförfattarna kan utifrån den teoretiska referensramen föra ett resonemang om att så snart 

den radikala innovationen lanserats på marknaden, övergår den istället till att vara en befintlig 

produkt. Utifrån studiens ramverk är det omöjligt att undersöka exakt var i det dynamiska 

ekonomiska flödet företagen i dagsläget befinner sig. Det betyder att företagen kan befinna sig 

såväl över som under ett jämviktsläge och därmed kan antas ha mer eller mindre resurser att 

använda sig av.  

  

Något som är gemensamt för samtliga företag, oavsett var i det dynamiska flödet de befinner 

sig, är vikten av ett inkrementellt innovationsarbete. För att lyckas nå en nivå där företagen inte 

bara överlever, utan förhoppningsvis även genererar en vinst, arbetar samtliga av företagen med 

ett ständigt tilläggs- och utvecklingsarbete av den numera existerande tjänsten. DogBuddy 

beskriver exempelvis att de bland annat tagit fram en spårningsfunktion där hundägarna kan 

spåra var hundpassarna har gått. Detta beskriver han själv som en mer radikal och omfattande 

innovation. Studieförfattarna tolkar däremot snarare detta som ett inkrementellt arbete då denna 

tilläggsfunktion endast förbättrar företagets redan existerande produkt. 
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Att arbeta med en ständig förbättring av sin existerande produkt kan antas vara av särskilt stor 

vikt på en så pass föränderlig marknad som delningsekonomin. Detta eftersom att nya och bättre 

aktörer ständigt tenderar att dyka upp med potentialen att konkurrera ut redan befintliga företag. 

Även om Qasas tjänst som tidigare nämnts inte kan kategoriseras som en radikal innovation i 

sig, är vikten av deras inkrementella innovationsarbete lika stor som för de andra företagen. 

Qasa verkar och konkurrerar nämligen på samma marknad som andra aktörer i form av både 

innovatörer och imitatörer. Den aktör som på en marknad lyckas bäst kommer enligt 

Schumpeter att göra den största vinsten och här kan en parallell dras till vikten av företagens 

inkrementella innovationsarbete. Samtliga av företagen verkar vara väl medvetna om vikten av 

ett inkrementellt innovationsarbete. Respondenten på TaskRunner uttrycker exempelvis:  

  

“Jag förstår inte hur man ska lyckas långsiktigt om man inte är innovativ. Förr eller senare 

blir ju det man gör obsolet och vem vill använda tjänsten då?” 

  

SnappCar och Meetrd beskriver bland annat en brist på efterfrågan samt svårigheter med att 

etablera sig på marknaden. Det tyder på att de är relativt små och nya på marknaden och att de 

i och med detta kan antas ha få resurser att använda sig av. Varken SnappCar eller Meetrd visar 

sig arbeta med radikala innovationer i det dagliga arbetet. Det skulle möjligen kunna förklaras 

av ett antagande om att ett företag behöver ha tillräckliga resurser, för att överhuvudtaget kunna 

söka efter helt nya möjligheter i form av exempelvis radikala innovationer. De osäkerheter som 

ett radikalt innovationsarbete innefattar kräver nämligen att företaget innehar tillräckliga 

resurser att riskera. Meetrds väletablerade moderbolag är ett gott exempel på ett företag som 

investerat sina vinster i sökandet samt skapandet av nya radikala innovationer. Det bidrog till 

skapandet och lanseringen av Meetrd som är en tjänst som helt skiljer sig från moderbolagets 

övriga verksamhet.  

  

DogBuddy och Qasa är de företag som enligt studieförfattarnas tolkning i en större utsträckning 

verkar ha lyckats etablera sig på marknaden samt skapa sig en större kundbas. DogBuddy har 

exempelvis betydligt fler anställda än resterande företag, medan Qasa upplever en stor 

efterfrågan på företagets tjänst. Ett samband kan här ses gällande att både DogBuddy och Qasa 

aktivt söker efter möjligheten att etablera sig på nya marknader. Detta arbete skulle kunna ses 

som ett radikalt innovationsarbete, förutsatt att tjänsten är helt ny för marknaden den lanseras 

på. I annat fall kan deras arbete snarare ses som ett imiterande sådant. Sökandet efter nya 
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möjligheter kan i sin tur tyda på att dessa två företag enligt Schumpeters teori kan antas generera 

någon slags vinst. Studieförfattarna finner det även intressant att DogBuddy som har ett så pass 

strukturerat inkrementellt innovationsarbete även beskriver hur de idag har lättare att etablera 

sig på nya marknader. Ett tydligt bevis på detta är det faktum att DogBuddy som enbart funnits 

i Sverige under drygt ett år, ändå har så många som 30 stycken anställda. Det visar på hur 

DogBuddys inkrementella innovationsarbete har bidragit till att deras eventuellt radikala 

innovationer lyckats etableras på marknaden.  

  

TaskRunner är ett företag som i sammanhanget skiljer sig från de övriga företagen. Enligt 

studieförfattarnas tolkning är det nämligen ett av de företag som verkar ha störst svårigheter att 

etablera sin tjänst på marknaden. Respondenten har exempelvis uttryckt att Sverige redan har 

en fungerande affärsmodell och att svenskar är något avvaktande gentemot deras koncept. 

Samtidigt ägnas en stor del av TaskRunners resurser åt att se efter möjligheten att etablera sig 

på andra marknader. Detta skulle som tidigare nämnts kunna kategoriseras som ett radikalt 

innovationsarbete alternativt ett imiterande arbete. Oavsett vilket tar ett sådant arbete sannolikt 

mer eller mindre resurser från företagets arbete med den redan befintliga produkten, vilket i 

sammanhanget kan ses som problematiskt. Viktigt att poängtera är dock den ökade risken ett 

radikalt innovationsarbete innebär jämfört med ett imiterande arbete som är mer kalkylerbart. 

Detta kan således innebära att det för TaskRunner är mer fördelaktigt om deras sökande efter 

nya möjligheter har en imiterande snarare än radikal karaktär. Studieförfattarna ställer sig här 

frågande till huruvida ett samband finns mellan ett tidigt fokus på helt nya möjligheter och 

svårigheter för företaget att etablera sin redan existerande verksamhet. Frågan är huruvida detta 

överhuvudtaget kan ses som ett samband samt vilken av variablerna i detta eventuella samband 

som i sådana fall är den beroende.  
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6 Slutsats 

I studiens sista avsnitt framförs de mest vitala slutsatserna som studieförfattarna har kunnat 

härleda utifrån studiens analys.  

  

De slutsatser som kan dras efter genomförd studie är att fyra av de fem företagen skulle kunna 

kategoriseras inom en eller flera av Schumpeters fem olika typer av radikala innovationer. Ett 

av företagen kan istället antas vara en imitation av en redan etablerad affärsmodell. Studien 

visar på att samtliga av företagen arbetar med ett ständigt inkrementellt innovationsarbete för 

att lyckas överleva på marknaden. Det gäller troligtvis oavsett i vilken omfattning företagen 

lyckats etablera sig på marknaden samt om företagen är innovatörer eller imitatörer. Tre av 

företagen visar även tendenser till att eventuellt bedriva ett innovationsarbete av en radikal 

karaktär. Detta uttrycker sig genom att de tre företagen arbetar med att etablera sig på nya 

marknader. Det skulle kunna förklaras av att två av dessa företag kan antas ha tillräckliga 

resurser att investera i ett sådant typ av arbete. Det tredje företaget särskiljer då företaget istället 

verkar ha mer begränsade resurser att använda sig av.  

  

Det kan anses vara problematiskt att se hur ett företag utan en ständig förbättring av sin 

verksamhet, ska lyckas etablera sig samt nå en vinst i en så pass föränderlig bransch som 

delningsekonomin. Belägg finns därmed för att anta att samtliga företag bör arbeta med ett 

inkrementellt innovationsarbete för att öka sina chanser att överleva, oavsett om dessa är nya 

eller mer etablerade aktörer. Således ställer vi oss frågan om det som observerats angående det 

inkrementella innovationsarbetet kan förklaras av att företagen verkar inom en så pass 

föränderlig bransch som delningsekonomin. Kanske kan det vara så att observationerna därmed 

kan antas gälla för hela delningsekonomin, eller till och med även för andra snabbföränderliga 

branscher. Att dra liknande slutsatser gällande det radikala innovationsarbetet tar 

studieförfattarna däremot avstånd ifrån då observationerna visat sig vara tvetydiga. För att 

kunna dra en generaliserande slutsats angående såväl det radikala som inkrementella 

innovationsarbetet inom delningsekonomin krävs mer forskning. Studiens författare lämnar 

därmed över frågan till andra forskare, för en fortsatt undersökning av det tämligen ännu 

outforskade innovationsfältet.  
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7 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har ett antal intresseväckande aspekter observerats vilka däremot inte har 

kunnat appliceras inom studiens syfte och ramverk. Studieförfattarna vill trots det lyfta dessa 

observationer för att introducera andra forskare till en vidare forskning inom fältet.  

  

En observation som ligger tämligen nära studiens ramverk är det tvetydiga resultat som kunde 

urskiljas efter en analys av det empiriska underlaget. I analysen framgår hur ett av företagen 

upplever svårigheter med att etablera sin redan existerande verksamhet samtidigt som resurser 

läggs på att söka efter nya möjligheter. För att kunna bekräfta alternativt förkasta att ett samband 

här råder, krävs däremot mer omfattande forskning med inblick i relevanta faktorer. 

  

Studieförfattarna finner det dessutom intressant att undersöka hur innovationsarbetet inom 

delningsekonomin kan komma att te sig i framtiden. Branschen är i nuläget relativt ung och de 

flesta företagen kan därmed antas ha få resurser i form av exempelvis tid och kapital. Frågan är 

i första hand vilken riktning branschens utveckling kommer att ta samt vilken eventuell 

inverkan detta får på företagens innovationsarbete. Därmed kan det även antas vara intressant 

att undersöka huruvida företag inom delningsekonomin om ett antal år bedriver ett 

innovationsarbete eller ej, samt hur detta i sådana fall ter sig.  

  

En annan aspekt som fångat forskarnas intresse är hur respondenterna uttalar sig för att arbeta 

med innovationer, jämfört med hur de i praktiken bedriver sitt innovationsarbete. 

Respondenterna har i denna studie visat på tendenser att uttrycka sig för att arbeta med ett mer 

omfattande innovationsarbete, som skulle kunna liknas vid ett radikalt sådant. En analys av det 

empiriska underlaget med utgångspunkt i det teoretiska ramverket har däremot visat att så 

nödvändigtvis inte är fallet. De allra flesta företag arbetar nämligen inte med innovationer i 

samma utsträckning som respondenterna uttalar sig för att göra. Forskarna finner det därmed 

intressant att undersöka de bakomliggande faktorerna till denna motsägelse. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Vilka är de största utmaningarna ni står inför just nu som företag och bransch? 

- Hur påverkar det er? Hur anpassar ni er till detta? 

 

Hur definierar ni innovationsarbete?  

 

Utifrån denna definition, har ni några erfarenheter av innovationsarbete inom 

organisationen?  

- Om ja, beskriv dessa erfarenheter. 

o Har ni något specifikt tillvägagångssätt ni utgår ifrån vid ert innovationsarbete? 

Avdelning? Projekt/team/person? 

o Arbetar ni med någon innovation just nu? 

o Kan ni berätta något om de innovationer ni skapat?  

o Hur frekvent arbetar ni med innovationsarbete? 

 

- Om nej, arbetar ni på något annat sätt med förändring och utveckling? 

o Avdelning? Projekt/team/person? 

 

Upplever ni något slags motstånd eller hinder mot innovationer inom eller utom 

organisationen? (attityd, resurser, kunskap, marknaden) 

 

Är det något du vill tillägga som känns viktigt eller som du tycker vi har glömt? 
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