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Abstract  
 
Problem  

Companies of today face future challenges such as a change in consumer behavior, more strict 

environmental policies and a demand for prolonged product life cycles to meet a sustainable 

development. Product service systems (PSS) are possible solutions to meet these criteria. Rental has 

become an integral part within some industries while others are still based upon traditional 

consumption. The textile and fashion industry is still an industry where owning instead of renting is 

the current standard. Our study researches possibilities to further develop PSS within the industry. 

 

Purpose  

The purpose of this study is to research industries where PSS’s are a common phenomenon to reach 

a higher understanding of its obstacles and how companies interviewed have overcome them. 

Furthermore, research has been made upon companies who offer PSS within the textile and fashion 

industry to study how they have integrated it within their business model. This study aims to 

research how PSS’s function in practice with the hope of further developing PSS within the textile 

and fashion industry. 

 

Methodology  

Our methodology is based on a case study design with multiple cases. Nine semi structured 

interviews as well as one structured interview were conducted with companies active in several 

different industries which have integrated PSS into their business model. One semi structured 

interview was also conducted with a researcher of this field. 

 

Conclusion  

The result indicates that several factors should be taken into consideration when designing a PSS. 

Business model, product, service, customers, brand community, technology and innovation are all 

important parts that affect and effect convenience, owning related issues, marketing and growth 

possibilities. One PSS does not apply to all and should therefore be designed for every unique 

business model.  

 

Keywords: Product service systems, PSS, business model, ownership, consumption, textile 

industry, fashion industry.  

 

 

Note that this report is written in Swedish.  
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Sammanfattning  
 
Problem  

Dagens företag står inför framtida utmaningar, som förändrad konsumtion, strängare 

miljörestriktioner och hårdare krav på förlängd produktlivscykel för att nå en mer hållbar 

utveckling. Produktservicesystem (PSS) utgör en potentiell lösning för dessa utmaningar. Uthyrning 

har kommit att bli en självklar del inom vissa branscher emedan andra branscher fortfarande bygger 

på traditionell konsumtion. Textil- och modebranschen är en bransch där ägande fortfarande är den 

rådande formen. Vår undersökning grundar sig i att undersöka möjligheterna för ett PSS inom 

denna bransch. 
 

Syfte  

Vårt syfte är att studera branscher där PSS redan är ett vanligt förekommande fenomen för att förstå 

hur de arbetar med PSS, vilka hinder de ställts inför och hur de överkommit dem. Vi ämnar även 

undersöka specifika företag inom textil- och modebranschen som erbjuder uthyrning för att skapa 

en bild av hur de integrerat PSS i sin verksamhet. Vår studie syftar till att undersöka hur PSS är 

utformat i praktiken, i hopp om att detta kan vara till hjälp för att vidareutveckla PSS för textil- och 

modebranschen. 
 

Metod  

Metoden grundar sig i en fallstudiedesign med multipla fall. Nio semistrukturerade intervjuer samt 

en strukturerad intervju har genomförts med företag inom flertalet branscher som har integrerat PSS 

i sin affärsmodell. En semistrukturerad intervju genomfördes även med en forskare inom ämnet. 
 

Slutsats  

Resultatet visar att flertalet faktorer bör tas i beaktning vid utformning av PSS. Affärsidé, produkt, 

service, kunder, brand community, teknologi och innovation är alla viktiga delar som sam- och 

påverkar användarkomfort, äganderelaterade problem, marknadsföring samt 

uppskalningsmöjligheter. Vidare är varje PSS unikt och bör dessutom anpassas efter respektive 

kontext.  
 

Nyckelord: produktservicesystem, PSS, affärsmodell, ägande, konsumtion, textilindustri, modeindustri  
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1.0 Product Service Systems – en möjlighet för modeindustrin? 

1.1 Inledning 

”När ett land blir rikare blir tid mer värdefullt, och i det växande tjänstesamhället tenderar hushåll 

att i allt högre grad köpa saker som sparar tid, och det gör tjänster. Det är också mer lönsamt att 

sälja en vara tillsammans med en tjänst än bara en vara”, säger Henrik Jordahl på Institutet för 

Näringslivsforskning (Karlsson 2012). 

 

Synen på konsumtion och ägande genomgår en förändring hos konsumenter och fenomenet syns 

tydligast inom digitala marknader. Medietjänster såsom Spotify eller NetFlix har medfört att kunden 

kan konsumera film och musik utan att äga DVD- och CD-skivor (Belk 2013). Som exempel 

nämner Belk (2013) att amerikanska ungdomar tappat intresse av att äga egen bil, främst på grund 

av de problem kring produkten, som service och parkeringsavgifter. Istället föredrar fler att hyra 

istället för att äga för att slippa de relaterade problemen.  

 

Martin Thörnkvist, omvärldsbevakare på Media Evolution, ger sin förklaring till varför fenomenet 

att hyra och låna istället för att äga växer. ”Jag tror att det har att göra med en ihållande 

lågkonjunktur i kombination med en växande miljömedvetenhet. Det börjar gå upp för oss att 

jordens resurser är ändliga” (Sjödén 2013).  

 

I likhet med ovanstående beskrev Botsman och Rogers (2010) att samarbete och byteshandel är på 

väg tillbaka, och ser fyra huvudfaktorer som driver utveckling av annorlunda konsumtion: global 

recession, olösta miljöproblem, ny och mer utbredd teknologi samt en förnyad tro på gemenskap. 

De menar att dessa fyra drivkrafter kommer skapa ett skifte som förflyttar samhället ur 1900-talet, 

som definierades av överkonsumtion, in i 2000-talet där ägande blir allt mindre viktigt. Botsman 

och Rogers (2010) menar att internet avlägsnar alla mellanhänder och låter parterna bedriva handel 

direkt med varandra. Från att endast ha varit passiva konsumenter blir allt fler med internets hjälp 

kreatörer och kollaboratörer. 

 

Enligt statistik från Svensk Handel förefaller företag inom detaljhandeln streta för att förhålla sig till 

en ny och annorlunda konsumtion. Svensk Handel spekulerar om en förändrad syn på ägandeskap 

medfört att detaljhandeln inte visat lika positiva resultat som övriga delar av ekonomin (Svensk 

Handel u.å.). I en trendrapport för 2020 beskriver de även hur visionen att öka varors livslängd och 

möjligheten att hyra produkter är starkt växande trender (Svensk Handel 2010). 

 

Utöver förändad konsumtion förefaller detaljhandel inom textilier stå inför fler utmaningar. 

Liknande en framtida brist på olja finns farhågor om en framtida brist på bomull, ett så kallat ”peak 

cotton”. Textilbranschen behöver ta ställning till denna möjliga framtid och forskning pågår för att 

förändra konsumtionen, samt övergå till andra material (Cooke 2012). Modeföretag står även inför 

förändringen mot en mer hållbar utveckling. Hedström (2014) menar att denna förändring är 

nödvändig för att för bli relevant även i framtiden. För att få till den förändring som hela 

modebranschen spår är nödvändig krävs det att statusen för en mer hållbar framtid också leder till 

handling (Hedström 2014) 

 

1.2 Problemdiskussion 

För att anpassa sig till en ny och förändrad konsumtion utgör produktservicesystem (PSS) en 

potentiell lösning för företag (Mont 2002a). Ett produktservicesystem är en säljbar uppsättning av 

tjänster och produkter som sammanfogat är kapabelt att uppfylla kundernas behov (Goedkoop, van 

Halen, te Riele & Rommens 1999).  Mont (2002a) definierar istället PSS som ett system av 



8 

 

produkter, tjänster, med understödjande nätverk och infrastruktur designat för att vara 

konkurrenskraftigt, tillfredsställa kundbehov och ha en lägre miljömässig påverkan än traditionella 

affärsmodeller. I praktiken innebär PSS att konsumenter betalar en avgift för att få tillgång till en 

resurs (Albinsson & Perera 2012). Tidigare nämnda medietjänster är typexempel på hur en produkt 

har kombinerats med en tjänst, vilket enligt Heinrichs (2013) är själva fundamentet i ett PSS. 

 

Mont (2002a) menar att PSS erbjuder potentiella fördelar både för leverantörer och för 

konsumenter. För företag erbjuder PSS ekonomiska fördelar; en möjlighet att erbjuda kunden 

mervärde; en möjlighet att förbättra kundrelationer; en strategi för att förbli konkurrenskraftig; samt 

en möjlighet att bättre förutse och reagera på marknadsmöjligheter och trender. För kunden har PSS 

potential att erbjuda större mångfald och utbud; erhålla inkluderat underhåll och reparationer; olika 

betalsystem; och ett mervärde genom mer skräddarsydda och anpassade erbjudanden. 

 

PSS representerar även ett tänkbart tillvägagångssätt för hållbar utveckling, då potential föreligger 

för att frikoppla ekonomiskt värde från material- och energikonsumtion (Ceschin 2013). Det är 

däremot inte säkert att användningen av PSS i sig leder till mer hållbar konsumtion, på grund av 

oönskade sidoeffekter såsom utökade transporter (Manzini & Vezzoli 2003). 

 

Mont (2002a) menar att det finns ovissheter kring implementeringen och genomförbarheten av PSS, 

och förklarar att PSS ställer andra krav på samhället än nuvarande affärsmodeller. Rexfält och Hiort 

af Ornäs (2009) betonar vikten av att jämföra med kundens existerande alternativ och att PSS 

behöver leverera ett högre värde och erbjuda en större praktisk nytta än alternativen, för att uppnå 

acceptans. De nämner även en rad andra faktorer som kan ligga till hinder för införandet av PSS: 

ekonomiska motiv; kommunikationen mellan leverantör och konsument; relationen mellan 

leverantör och konsument; kvalitén av tjänsten, det vill säga i termer av organisation, pålitlighet och 

komfort; profil och framtoning av serviceleverantören; gamla vanor som hindrar acceptansen; 

ägandet är viktigt för konsumenter och kan ligga till hinder för acceptansen.  

 

Att avveckla ägande är troligtvis inte helt oproblematiskt. Många konsumenter definierar sig själva 

genom sina ägodelar (Kang & Wimmer 2008), vilket innebär en stark emotionell betydelse i 

ägandet som en service ej kan ersätta (Armstrong, Niinimäki, Kujala, Karell, & Lang 2014). 

Konsumenter uppfattar dessutom vissa produktgrupper som mer känsliga att dela än andra. För 

kläder föreligger exempelvis problematiken rörande hygien, speciellt sådana plagg som sitter 

närmast kroppen (Bardhi & Eckhardt 2012). I sin undersökning fann Armstrongs et al (2014) även 

att respondenterna ställde sig frågande till om en service verkligen kan ersätta ”ägandets sötma”, 

som då en produkt förknippas med betydelsefulla minnen. Å andra sidan skriver Kang och Wimmer 

(2008) att tillämpning av PSS kan medföra värde för kunder bortom ägandeskap och Belk (2013) 

menar att konsumenter kan definiera sig själva genom vad de har tillgång till istället för vad de äger.  

 

Det föreligger dock troligtvis även andra problem relaterade till ägande. I sin studie fann Bardhi och 

Eckhardt (2012) en avsaknad av ansvarskänsla och identifikation vid temporärt användande. De 

menade att konsumenter tenderar att vara mindre varsamma med produkter de hyr, jämfört med 

produkter de äger. Samtidigt fann de även att konsumenter upplevde en känsla av ägande under en 

längre period av användande. I likhet med ovanstående fann Kuo (2010) att kunder ofta var mer 

varsamma med produkterna vid ett system när de betalade per användning än när utrustningen 

hyrdes, eftersom de då i större utsträckning upplevde att de ägde produkten. Vem som är den 

verklige ägaren, alternativt vem som upplevs som ägaren, har betydelse för hur produkten 

behandlas och hanteras.  

 

Inom modebranschen råder avsaknad av PSS. Inom andra branscher existerar dock flera 

välfungerande och etablerade exempel, som Spotify, Netflix och Zipcar för att bara nämna några. I 

viss mån förekommer uthyrning av väskor och klänningar (Belk 2013), initiativ med klädbibliotek 
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och uthyrning av högtidskläder. Det finns även vissa pionjärer inom modebranschen; små företag 

som erbjuder uthyrning av sina kollektioner, men alla dessa exempel är i relativt liten skala. Rexfält 

och Hiort af Ornäs (2009) menar att det är mer sannolikt att dyra och kostsamma produkter med låg 

användningsfrekvens får ett bättre mottagande, vilket skulle kunna förklara varför uthyrning av 

högtidskläder länge har funnits i Sverige.  

 

Forskning kring hur PSS fungerar och påverkar konsumenter finns inom ett flertal olika områden 

som bilar (Bardhi och Eckhardt 2012), elektronisk utrustning (Kuo 2010) och hushåll (Bras-

Klapwijk & Knot 2001). En nyligen utkommen studie (Armstrong et al 2014) undersöker 

inställningen till kläduthyrning bland konsumenter. I övrigt är ingen studie gjord som jämför PSS 

över branscher med direkt fokus att identifiera möjligheter för textil- och modebranschen.  

 

1.3 Syfte  

Vårt syfte är att studera branscher där PSS redan är ett vanligt förekommande fenomen för att förstå 

hur de arbetar med PSS, vilka hinder de ställts inför och hur de överkommit dem. Vi ämnar även 

undersöka specifika företag inom textil- och modebranschen som erbjuder uthyrning för att skapa 

en bild av hur de integrerat PSS i sin verksamhet. Med hjälp av kunskap från tidigare studier i 

kombination med egna iakttagelser önskar vi förstå PSS ur ett bredare perspektiv. Som tidigare 

nämnt råder avsaknad av PSS inom textil- och modebranschen. Vår studie syftar till att undersöka 

hur PSS är utformat i praktiken, i hopp om att detta kan vara till hjälp för att expandera 

diskussionen och vidareutveckla PSS för textil- och modebranschen.  

 

1.4 Frågeställning 

 Vilka faktorer har hittills rönt framgång för PSS? 

 

1.5 Avgränsning 

I vår undersökning kommer vi inte svara för miljömässigt utfall vid implementation av ett PSS 

inom modebranschen. Vi kommer inte heller beröra frågor gällande ekonomisk tillväxt, 

kostnadsstrukturer eller liknande problematik. 

 

1.6 Begrepp 

I studien används genomgående begreppen textil- och modebranschen och textil- och modeindustrin 

synonymt. Vidare kommer även begreppen användare och kunder användas synonymt, då kunder 

främst använder och returnerar produkter snarare än att erhålla dem.  
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2.0 Metod 

2.1 Val av ämne och undersökningsmetod 

Dagens företag står inför framtida utmaningar, som förändrad konsumtion, strängare 

miljörestriktioner och hårdare krav på förlängd produktlivscykel för att nå en mer hållbar 

utveckling. Uthyrning och alternativa konsumtionsmodeller har kommit att bli en självklar del inom 

vissa branscher emedan andra branscher fortfarande bygger på traditionell konsumtion. Som vi 

påvisade i inledningen utgör PSS en potentiell lösning för dessa problem. Dock är textil- och 

modebranschen en bransch där ägande fortfarande är den rådande formen. Vår undersökning 

grundar sig därför i att undersöka möjligheterna för ett PSS inom denna bransch. 

 

Vi fann att det sedan tidigare finns forskning inom PSS, men att forskning specifikt inom PSS för 

textil- och modebranschen saknas. På grund av avsaknaden av tidigare forskning enades vi därför 

om att fokus i undersökningen skulle ligga på empirin. Då vi önskade uppnå en djupare förståelse 

för området fann vi en kvalitativ ansats mest lämplig. Som tidigare nämnt finns PSS i varierande 

utsträckning inom andra branscher, varvid vi ansåg det vara lämpligt att genomföra djupgående 

intervjuer med anställda vid sådana företag för att skapa oss en övergripande bild av området 

(Bryman & Bell 2011). 

 

2.2 Vetenskapligt tillvägagångssätt 

För att korrekt besvara vår frågeställning fordrades en närmare studie av exempelföretagen. Vi 

ansåg därför att en kvantitativ studie inte var en adekvat form, då den främst används till att förklara 

de företeelser som ligger till grund för undersökningen. Vi önskade en djupare förståelse för vår 

frågeställning och genomförde därför en kvalitativ undersökning med djupgående intervjuer. Detta 

ställde i sin tur krav på vår analytiska förmåga att kunna utvärdera intervjuerna så att ett 

meningsfullt innehåll kunde uttolkas. (Bryman & Bell 2011). 

 

Vi har använt ett abduktivt tillvägagångssätt. Valet grundades i att vi önskade skapa oss en så riktig 

bild av PSS som möjligt. Abduktion tillät oss en alternering mellan tidigare teori och empiri, vilket 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar skapar en djupare förståelse än de grundare 

förklaringsmodellerna (induktiv och deduktiv), eftersom både teori och empiri utvecklas och 

justeras i ljuset av varandra. Bryman & Bell (2011) kallar detta tillvägagångssätt för iterativ strategi, 

det vill säga en rörelse fram och tillbaka mellan data och teori. Vi inledde en första datainsamling 

med fyra intervjuer. Därefter återkopplade vi till tidigare teori för att justera intervjuguiden. Efter 

ytterligare fyra intervjuer upprepades processen inför återstående tre intervjuer. Enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) är abduktion inte ”intresserad av data som självändamål utan som bevis för 

djupare, dolda organiserade principer”. Utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster tolkade vi 

enskillda fall för att skapa oss en så korrekt uppfattning som möjligt av fenomenet.  

 

Vårt tillvägagångssätt angränsar även till grundad teori (grounded theory), även kallat teoribildning 

på empirisk grund av Bryman och Bell (2011), vars ändamål är teorikonstruktion (Silverman 2011). 

Vi begynte delvis med teori och delvis med ett ämnesområde och utifrån insamlad data skapade vi 

oss själva en bild av ämnet (Corbin & Strauss 1998).  
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2.3 Urvalsmetod 

Vi grundade vårt urval av företag i att samtliga skulle erbjuda PSS. Samtidigt ville vi få så stor 

spridning på branscher som möjligt för att öka infallsvinklarna på tjänsten. Vår population utgjordes 

av samtliga företag med PSS tjänster. Många av de kontaktade företagen var givna exempel i 

forskningslitteraturen eller användandes av en snarlik affärsmodell. Vårt urval utgjordes sedan av de 

företag som besvarade vår förfrågan och var villiga att medverka i en intervju. Urvalet innehöll 

främst svenska företag, för att underlätta både kontakten med företagen och själva intervjun. 

Bryman och Bell (2011) klassificerar detta som ett bekvämlighetsurval. Eftersom en övervägande 

stor del av tidigare forskning inom området kom från en institution vid Lunds Universitet, fann vi 

det lämpligt att även genomföra en intervju med en av institutionens forskare för att ytterligare öka 

vår förståelse. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Vi använde kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Bryman och Bell (2011) beskriver hur 

en renodlad kvalitativ intervju tenderar att följa intervjupersonens riktning. Eftersom vi hade ett 

behov av att beröra vissa specifika ämnen genomförde vi semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer gav oss möjligheten att ha en intervjuguide med specifika teman att 

följa och samtidigt fick intervjupersonen frihet att själv utforma sina svar. Semistrukturerade 

intervjuer gav oss dessutom möjlighetet att ställa följdfrågor som knöt an till intervjupersonens svar, 

trots att dessa inte nödvändigtvis ingick i intervjuguiden (Bryman & Bell 2011). 

 

Intervjuerna varade mellan 45 till 75 minuter och omfattade 11 olika teman. Dessa teman var ”om 

företaget”, ”affärsmodell”, ”innovation”, ”hållbarhet”, ”kunderna”, ”teknologi”, ”brand 

community”, ”marknadsföring”, ”tillväxt”, ”påverkar ägandet användandet”, och ”ägarrelaterade 

problem”. Intervjuerna kretsade kring företagen och deras affärsmodeller; framgångsfaktorer inom 

företaget och inom branschen; tankar och värderingar kring hållbarhet; utformingen av erbjudandet; 

kunderna och vad de värdesätter i företagen och deras tjänster; hur och i vilken utsträckning 

företagen integrerar teknologi; om företagen upplevde en brand community kring varumärket; hur 

företagen marknadsför sig; framtidsplaner; samt problem relaterade till ägande och avveckladet av 

ägande.  

 

I den mån företaget inte hade möjligheten att genomföra muntliga intervjuer på plats, blev vi 

tvungna att ta ställning till att välja ett annat företag som substitut alternativt en alternativ 

datainsamlingsmetod. Således genomfördes även en semistrukturerad intervju via Skype och en 

strukturerad intervju genomfördes via e-post. Alla respondenter erbjöds anonymitet samt möjlighet 

att förhandsgranska respektive transkriberad intervju ifall de önskade.  

 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) kan intervjuaren medvetet och omedveten påverka svaren 

samt selektivt uppmärksamma vissa svar, vilket anses vara oönskade intervjuareffekter. 

Silverman (2011) skriver att vägledande frågor inte bör vara hur intervjuproceduren kontaminerar 

data utan hur intervjun genererar de data som framkommer. Av den anledningen har alla intervjuer 

ägt rum i miljöer som respondenterna valt, ofta på deras egna kontor vilket tordes vara en miljö de 

kände sig trygga i. För att underlätta intervjun, samt försäkra respondenten att vi var aktiva lyssnare, 

spelades samtliga intervjuer in med hjälp av mobiltelefon och enstaka anteckningar fördes löpande 

för hand. Samtliga intervjuer transkriberades i efterhand för vår empirianalys. 
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2.5 Vetenskapligt förhållningssätt 

Då vi eftersträvade en djupare förståelse för vårt ämne och för vår frågeställning valde vi ett 

hermeneutiskt förhållningssätt. Vår undersökning krävde en förståelse och tolkning. Tonvikten i 

hermeneutiken ”ligger på behovet att uppfatta saker och ting ur den sociala aktörens synvinkel” 

(Bryman & Bell 2011). Ytterligare ett argument för ett hermeneutiskt förhållningssätt var Alvessons 

och Sköldbergs (1994) resonemang kring hermeneutiken: ”delen kan endast förstås ur helheten och 

helheten endast ur delarna”. Ett hermeneutiskt fårhållningssätt tillät oss att tolka och resonera kring 

resultaten. Vår förhoppning med valet av förhållningssätt var att vi med resultaten från empirin 

skulle vara kapabla att diskutera oss fram till relevanta och sanningsenliga slutsatser.  

 

2.6 Trovärdighet och objektivitet 

Enigt Bryman & Bell (2011) finns alternativa kriterier för att utvärdera kvalitativa studier. 

Trovärdigheten i vår studie får anses som hög då vi var i kontakt med företag som aktivt använde 

PSS både inom och utanför textil- och modebranschen. Bryman & Bell (2011) menar även att 

trovärdighet är baserat på att forskaren har möjlighet att från tillfrågade parter få bekräftelse att de 

förstått och tolkat deras svar korrekt, något som vi haft möjlighet att göra. Trovärdigheten ökar även 

genom att vi förklarat våra metodologiska strategier och därmed gjort vår ansats mer tillgänglig 

(Silverman 2011). Enligt Corbin och Strauss' (2008) kriterium för en studie av god kvalitet är våra 

rön applicerbara, möjliga att utveckla och att sätta in i kontext. 

 

Corbin och Strauss (2008) menar att objektivitet inom kvalitativa studier är en myt och att alla 

forskare bär med sig tidigare paradigmer och perspektiv. Därför var det av största vikt att 

genomföra tolkning av empiri korrekt och adekvat. Då vi båda är väl insatta i textil- och 

modebranschens inverkan på miljön föreligger det en risk att vi tolkar positiva tecken som alltför 

övervägande och även därmed undervärderar negativa aspekter. Ett angreppssätt som kontrasterar 

till objektivitet är sensitivitet (Corbin & Strauss 2008), vilket innebär att ha insikt i ämnet och vara 

kapabel till att fånga upp relevanta ämnen, händelser och data.  

 

2.7 Källkritik och metodkritik 

Kvalitativa studier får ofta kritik för att de riskerar att bli alltför subjektiva, något som Silverman 

(2011) menar inte behöver ha negativ inverkan då en grundad metod kan medföra insikter som 

annars inte erhållits. Kritiken beror dels på forskarens ofta osystematiska synsätt av vad som kan 

klassificeras som signifikant för studien, samt det nära förhållande som uppstår till deltagare i 

studien (Bryman & Bell 2011). Den kvalitativa forskningen börjar ofta med ett något ovisst 

förhållande som senare skalas ner till ett formulerat problemområde. Läsning av studien kan därför 

ibland medföra svårigheter att förstå anledningen till det valda området (Bryman & Bell, 2011). 

 

Silverman (2011) skriver att goda intervjuer får anses, under omständigheterna, som pålitliga nog 

och att fokus bör ligga på att respondenten kan kommunicera erfarenheter som är begripliga. 

Vi kan däremot inte signifikant säga att våra slutsatser är allmängiltiga. Många komponenter 

påverkar ett PSS och dess eventuella framgång, bland annat värderingar hos konsumenter, 

affärsmodell och det ekonomiska läget. Kvalitativa studier försvårar replikerbarheten (Bryman & 

Bell, 2011). För att öka replikerbarheten är därför respondenternas namn, yrkesroll och företag 

presenterade i empirin.  

 

En begränsande faktor för vår undersökning är den tidsbegränsning som åligger oss. Hade vi kunnat 

utföra en mer longitudinell studie hade validiteten höjts då fenomenet hade kunnat studeras under 
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en längre tid. Enligt Silverman (2011) medför den begränsande populationen och studiens längd att 

graden av pålitlighet sjunker. 

 

Överförbarheten av vår studie inom andra sammanhang är däremot mer komplex. Vi kan inte i lika 

hög grad vara säkra på att våra slutsatser gäller för hela branschen som de tillfrågade verkar i eller 

specifikt för de tillfrågade. Då vi utgick ifrån en mindre population blev risken för skev data större. 

Det ligger sanning i påståendet av att upptäckter inom valda case inte kan generaliseras över hela 

branschen. Som Bryman & Bell (2011) förklarar är ej heller intervjuer tänkta att representera hela 

populationen utan snarare är rön tänkta att generaliseras mot empirin. 

 

Det finns ej heller någon utförlig forskning av vårt ämne specifikt inom textil- och modebranschen. 

Det medförde att vi fick teoritisera kring rön funna inom andra forskningsområden. PSS är ofta, 

men behöver inte vara, tätt förknippat med hållbarhet vilket medför att artiklar inom området oftare 

förekommer i tidsskrifter med miljömässigt perspektiv. Även här förelåg en risk att vår 

forskningsöversikt fick en viss vinkling. 

 

2.8 Förslag på alternativ metod 

I vald metod utgår vi från ett företagsperspektiv. En alternativ metod för att undersöka hur ett PSS 

för textil- och modebranschen kan utformas kunde vara att anta ett kundperspektiv genom 

fokusgrupper. Bryman och Bell (2011) menar att fokusgrupper är ett verktyg för forskaren att skapa 

sig en förståelse varför respondenterna tycker som de gör. De menar på att diskussionen 

respondenterna emellan i en fokusgrupp innebär en mer realistisk beskrivning av deras åsikter. 

Vidare menar Bryman och Bell (2011) även att gruppdynamiken mellan respondenterna i 

fokusgrupper möjliggör nya infallsvinklar på problem och kreativa lösningar för dessa. Genom att 

studera fokusgrupper och deras möten med PSS föreligger alltså en möjlighet att identifiera varför 

och vad respondenterna värdesätter i en tjänst, för att utifrån dessa data sedan förslag på en möjlig 

utformning. 

En alternativ metod kunde även vara att mäta inställningen till PSS och tjänster genom en 

kvantitativ studie. Enligt Bryman och Bell (2011) utgör mätningen i en kvantitativ studie ”grunden 

för mer exakta skattningar eller beräkningar av vilken relation som finns mellan begreppen.” 

Genom en kvantitativ studie föreligger en möjlighet att dra generaliserbara slutsatser, vilket skulle 

möjliggöra generalisering kring inställningen till ägande. Att känna till den generella inställningen 

till att hyra framför att äga skulle troligtvis underlätta beslut kring en möjlig utformning av PSS. 
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3.0 Teori 

3.1 Teoretisk referensram 

3.1.1 Produktservicesystem och dess uppbyggnad 

Ett produktservicesystem är en säljbar uppsättning av tjänster och produkter som sammanfogat är 

kapabelt att uppfylla kundernas behov (Goedkoop, van Halen, te Riele, Rommens 1999).  Mont 

(2002a) definierar istället PSS som ett system av produkter, tjänster, med understödjande nätverk 

och infrastruktur designat för att vara konkurrenskraftigt, tillfredsställa kundbehov och ha en lägre 

miljömässig påverkan än traditionella affärsmodeller. Manzini och Vezzoli (2003) utelämnar den 

miljömässiga aspekten och definierar PSS som en innovationsstrategi som skiftar affärsfokus från 

att enbart designa och sälja fysiska produkter, till att designa och sälja system av fysiska produkter 

och tjänster som tillsammans är kapabla att uppfylla kunders efterfrågan.  

 

PSS skiljer sig från traditionella affärsmodeller som är antingen tjänste- eller produktorienterade. 

Medan ett tjänsteorienterat företag saknar en fysisk produkt, har kundrelationer i fokus och stor 

administrativ avdelning, samt riktar sig mot slutkonsumenten, så har produktorienterade företag en 

fysisk produkt i centrum, indirekt kontakt med slutkonsumenten, stor produktutvecklaravdelning 

och riktar sig mot försäljningskanaler (Goedkoop et al. 1999).  

 

Det finns flertalet olika definitioner av vad som ingår i ett PSS. Roy (2000) delade in PSS i fyra 

kategorier: resultattjänster, tjänster med delat användande, tjänster för att förlänga 

produktlivscykeln och management styrt av efterfrågan. Vid resultattjänster försöker företaget 

minska materialintensiteten genom att sälja ett resultat istället för en tjänst. Tjänster med delat 

användande ämnar öka användandet av produkter genom ett system där aktörer delar efterfrågade 

produkter. Tjänster för att förlänga produktlivscykeln ämnar öka livslängden för en produkt genom 

att underhålla, reparera, återanvända och återvinna. Management styrt av efterfrågan utgår från ett 

lägsta-kostnadsscenario där den lägsta kostnaden söks genom beaktande av miljömässiga, sociala 

och finansiella faktorer.  

 

Geng, Chu, Xue och Zhang (2010) delade i sin tur in PSS i tre områden bestående av kundområde, 

funktionsområde och produktserviceområde. Mont (2002a) och Tukker (2004) å sin sida menade att 

tre andra områden var mer representativa; produktorienterade, användningsorienterade och 

resultatorienterade. Produktorienterade PSS exemplifieras som förlängda garantier, 

användarorienterade PSS som leasing eller poolsystem och resultatorienterade PSS som att sälja 

resultat (Mont 2002a). Tukker (2004) utvecklade resonemanget och beskrev åtta existerande typer 

av PSS fördelade inom de tre huvudkategorierna, baserat på gripbara och ogripbara värden, gripbara 

kostnader, kapitalinvesteringar och position inom värdekedjan.  

 

Ren  Produktorienterad Användarorienterad Resultatorienterad Ren tjänste- 

produkt- 1. Produkt-  3. Avbetalning  6. Aktivitets-  försäljning 

försäljning relaterad service av produkt  management  

  2. Rådgivning och  4. Utlåning   7. Betalning per    

  konsultverksamhet av produkt  användningstillfälle   

     5. Pooler  8. Resultat som 

     med produkter  funktion (Tukker 2004) 

        

        

Neely (2009) sökte skillnader mellan tjänster och kunde identifiera tolv olika för att därefter utöka 

de tre huvudkategorierna med ytterligare två: intergrationsorienterade PSS och tjänsteorienterade 

PSS. Integrationsorienterade PSS syftar till att integrera efterföljande aktörer i värdekedjan genom 
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att addera tjänster med produkten, medan tjänsteorienterade PSS innebär inkorporerade tjänster i 

den fysiska produkten.  

 

Det verkar saknas konsensus gällande definieringen av PSS (Hänsch  Beuren, Gomes Ferreira, 

Cauchick Miguel 2013). Däremot använder flertalet forskare Tukkers definitioner (Cook, Bhamra, 

Lemon 2006; Geng et al 2010, Geum & Park 2011; Dewberry 2013). Oavsett valet av definition och 

systemets indelningar så är huvudmålen desamma; en differentiering av erbjudande för 

slutkonsument där den miljömässiga påverkan minskar genom förändrad konsumtion (Hänsch 

Beuren et al 2013) och skiftar fokus från att enbart sälja produkter till att sälja system och tjänster 

(Manzini & Vezzoli 2003).  

 

Det behövs organisatoriska förändringar för att kunna möta både intressenters och konsumenter 

efterfrågan (Hänsch Beuren et al 2013). Produkt och tjänst behöver därför ackompanjeras av en 

fungerande infrastruktur och ett nätverk för att ett PSS ska fungera (Mont 2002a), något som kan 

vara svårt att på egen hand uppnå för ett företag. Konsekvensen blir därför att företag ofta behöver 

involvera andra företag (Hänsch Beuren et al 2013). Ett nätverk av intressenter och aktieägare är en 

nyckelfaktor för att producera och leverera lösningar till kunder; nätverk spelar därför en central roll 

(Ceschin 2012). Det behövs även forskarnätverk, informationsdelande nätverk och nätverk mellan 

sektorer för utvecklande av god praxis (Mont 2002a).  

 

Sociala system och infrastrukturer behövs för acceptansen av nya PSS. Skulle tillbörliga system 

saknas behöver sådana utvecklas för att kunna stödja miljömässigt gynnande utföranden av 

produktanvändandet (Mont 2002a, Ceschin 2012). Användandet av PSS kan dematerialisera en 

produkt genom att inkludera service som reducerar kvantiteten material som konsumeras under en 

produkts livscykel, inte bara under produktionen utan även under användande, återanvändande och 

återvinning (Hänsch Beuren et al 2013). En annan nyckelfaktor inom PSS är att företag säljer 

tillfredsställelse istället för att förse kunden med en produkt för att möta efterfrågan. 

Funktionaliteten är viktigare än att leverera en tjänst. (Manzini & Vezzoli 2003; Geum & Park 

2011). Tjänster kan användas för att brygga gapet mellan produkt och efterfrågan (Goedkoop et al. 

1999). 

 

Genom användande av PSS finns en möjlighet att frikoppla graden av insatsmaterial från 

ekonomisk vinning och ekologisk påverkan (Goedkoop et al. 1999; Mont 2002b). PSS ger utrymme 

för att gynna både konsumenter, producenter, miljön och samhället, genom att konkurrera med hjälp 

av nya strategiska allianser (Mont 2002b; Krucken & Meroni 2006).  

 

Ägandeskap av produkten förskjuts med användandet av PSS (Mont 2002a; Tukker 2004). Vid 

produktorienterade PSS och avbetalningar av produkter ligger ägandeskapet hos kunden medan det 

bland de övriga (utlåning, poolsystem, och de resultatorienterade) stannar kvar hos företaget 

(Tukker 2004). Den här ägarlösa formen av konsumtion kan vara problematisk för en del kunder 

(Mont, Plepys 2008). Ofta är det inte produkten i sig som kunden vill äga utan vad den medför. PSS 

uppmärksammar användningsfasen av en produkt mer än nuvarande produktsystem gör (Mont 

2002b).  

 

3.1.2 Product Service Blueprint 

Tjänster kan inte marknadsföras på samma sätt som produkter eftersom de är ogripbara (Shostack 

1977; Grönroos 1982). En tjänst är en process snarare än ett ting (Grönroos 1982; Shostack 1982), 

produceras och konsumeras allt som oftast samtidigt (Grönroos 1982; Shostack 1984) och de kan ej 

äga rum utan en kund (Fließ, S. & Kleinaltenkamp 2004). För att lösa den här problematiken 

presenterade Shostack sin modell Service blueprint (SB) (Shostack 1982; 1984; 1987). Användande 
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av SB tillåter en kartläggning av de essentiella strukturerna kring tjänsteerbjudandet, identifiering 

av processer och medför analys av lönsamhet (Shostack 1982; 1984). SB är en holistisk metod för 

att överblicka ett levande fenomen och bör dokumentera alla involverade processteg och 

avvikelsepunkter inom den specifika tjänsten (Shostack 1987).  

 

SB är ett användbart synsätt för att adressera många utmaningar inom tjänstedesign genom dess sätt 

att visualisera tjänsteprocessen och kundinteraktion (Gkekas, Alcock & Tiwari 2012). Den har dock 

fått kritik för att produkter och tjänster ej kan särskiljas (Vargo 2004), är inkapabel att beskriva 

vilka moment som är värdeadderande (Kimita, Shimomura & Arai 2009), ej har möjlighet att beakta 

vad som händer då kunder tar del i värdeskapande moment (Eichentopf, Kleinaltenkamp & Van 

Stiphout 2011) och att den inte adresserar element som kan förändras över tid (Gkekas, Alcock & 

Tiwari 2012).  

 

Motivationen för att utveckla ett PSS kommer från tre ståndpunkter: producentproblematik, 

tjänsteföretagets produktivitet och sociala frågor (Kimita, Shimomura & Arai 2009). SB beaktar 

bara tjänstens utformande vilket inte är representativt för ett PSS (Yoon, Kim & Rhee 2011). Att 

använda sig av SB för att kartlägga ett PSS är ej tillräckligt menar Geum & Park (2011) och 

presenterar därmed sin Product service blueprint (PSB) för att kunna reflektera karaktäristiken av 

ett PSS på ett adekvat sätt. Differentierat från den traditionella SB består PSB av tre huvudområden: 

produktområde (Product Area), tjänsteområde (Service Area) och supportområde (Supporting Area).  

 Fig. 1 

  

Eftersom det enligt Mont (2002) existerar fyra dimensioner inom ett PSS; produkt, service, 

infrastruktur och nätverk, behöver PSB ta dessa i beaktning (Geum & Park 2011). Produktområdet 

visar produktkonsumerade aktiviteter, tjänsteområdet beskriver tjänsteaktiviteter och 

supportområdet visar infrastrukturen och dess underliggande aktiviteter. Aktiviteter anslutna till 

produktområdet är essentiella handlingar för produkten inom ett PSS och berör inte produkten innan 

dess. Produktområdet beskriver därför aktiviteterna kring produkten inom ett PSS först efter att den 

är överlämnad till kunden. Serviceområdet är viktigt för PSS eftersom dess uppkomst startar vid 

åtgärden att integrera produkten med ett tjänsteerbjudande. Supportområdet bereder väg för 

produktområdet och tjänsteområdet och placeras därför under de två. Även om en tjänst först 

uppstår när den konsumeras behöver den planeras i förväg för att förutse och organisera 

interaktionen mellan kunder, producenter och den teknologiska infrastrukturen.  
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Varje område är utmärkt genom användandet av fem linjer. En integrationslinje (Line of Integration) 

för att särskilja produktområdet från tjänsteområdet, en operationslinje (Line of Operation) för att 

särskilja produkt- och tjänsteområdet från supportområdet, en användningslinje (Line of Use) för att 

utmärka ett användarområde (Use Area) och ett managementområde (Manegement Area), en 

synlighetslinje (Line of Visibility) för att särskilja vad som är (Front Office Area) respektive ej är 

(Back Office Area) synligt för kunden och slutligen en designlinje (Line of Design) för att märka ut 

designområde (Design Area) och produktionsområde (Production Area) (Geum & Park 2011). 

Nedan visas en simplifierad ritning av ett uthyrningssystem för bilar.  

 

 Fig. 2 

 

3.1.3 Brand Community 

En brand community är en del av kulturen kring ett märke och en viktig del för märkets arv (Muniz 

Jr. & O'Guinn 2001). Muniz Jr. och O'Guinn (2001) beskriver brand community som ett 

specialiserat, icke geografiskt bundet sällskap som baseras på en strukturerad uppsättning relationer 

mellan märkets beundrare. Signifikant för en brand community är en delad medvetenhet och 

uppfattning av märket, samt en pliktkänsla av moraliskt ansvar gentemot detta. Signifikant för en 

brand community är även att sällskapet delar gemensamma ritualer och traditioner (Muniz Jr. & 

O'Guinn 2001). 

 

De beskriver även brand community som en social enhet som återspeglar hur ett märke är integrerat 

i konsumenters vardag. Vidare beskriver de hur en brand community också på olika sätt visar hur ett 

märke sammanlänkar konsumenter med märket, men också konsumenter med andra konsumenter. 

Muniz Jr. och O'Guinn (2001) förklarar brand community och relationerna inom den genom en 

triangelformad modell, där de tre hörnen utgörs av konsument-märke-konsument.  
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McAlexander, Schouten och Koenig (2002) 

föreslår istället en utökad variant av Muniz Jr. 

och O'Guinns modell, där de även skiftar fokus 

och placerar konsumenten i mitten. Runt 

konsumenten placerar de sedan märket, 

produkten, marknadsförare och övriga 

konsumenter som var för sig har en individuell 

relation till fokalkonsumenten.  

 

Enligt Muniz Jr. och O'Guinn (2001) återfinns 

alltid tre grundelement i en brand community: 

ett samlat gruppmedvetande, en pliktkänsla av 

moraliskt ansvar, samt gemensamma ritualer 

och traditioner. Ett samlat gruppmedvetande är 

en kollektiv anda och innebär en känsla av 

samhörighet med gruppen övriga medlemmar 

(Muniz Jr. & O'Guinn 2001). Algesheimer, 

Dholakia, och Herrmann (2005) menar att detta 

tar sig uttryck i en gemensam identitet. 

Medlemmarna ser sig själva som en del av 

gruppen och identifierar sig med övriga 

medlemmar.  

 

Konsumenter är medvetna om att de är en del av 

något större; att de delar sina känslor för ett 

märke med andra. De upplever en stark 

koppling till märket, men en ännu starkare 

koppling till de övriga medlemmar (Muniz Jr. & 

O'Guinn 2001). Denna länk, menar Muniz Jr. 

och O'Guinn (2001), är för vissa medlemmar 

viktigare än produkten.   

              Fig. 3 

 

Pliktkänsla och ett moraliskt ansvar är något som medlemmar av en brand community känner 

gentemot sällskapet som helhet, men också till övriga medlemmar på en individuell nivå (Muniz Jr. 

& O'Guinn 2001). Muniz Jr. & O'Guinn (2001) menar att detta kan ta sig uttryck i att hjälpa andra 

medlemmar med deras konsumtion av märket, som till exempel reparation av en produkt eller 

annan problemlösning som är relaterad till den. Algesheimer, Dholakia, och Herrmann (2005) kallar 

detta engagemang för community engagement. I begreppet inkluderar de, förutom intresset av att 

hjälpa andra medlemmar, även deltagande i gemensamma aktiviteter, samt att på andra sätt stärka 

communityn och skapa ett mervärde för dess medlemmar. 

 

Ritualer och traditioner är viktiga element för att bibehålla kulturen och historian kring ett märke. 

Dessa sociala processer fungerar även som marknadsförare av märket inom och utanför 

communityn (Muniz Jr. & O'Guinn 2001). Muniz Jr. och O'Guinn (2001) skriver även att ritualerna 

och traditionerna oftast är centrerade kring gemensamma konsumtionsupplevelser kring märket. 

Algesheimer, Dholakia, och Herrmann (2005) menar att detta skapar ett normerande tryck som 

influerar medlemmarnas handlingar angående rekrytering, initiering, och interaktioner, samt hur de 

representerar märkessamhörigheten för utomstående.  

 



19 

 

Vidare beskriver Algesheimer, Dholakia, och Herrmann (2005) hur engagemanget och det 

normerande trycket tillsammans påverkar tre beteenden hos medlemmarna. Det första är 

medlemmens vilja att stanna kvar i communityn och förbli lojal oavsett villkor, till exempel höga 

medlemsavgifter etc. Det andra är medlemmens intentioner att rekommendera märket för icke 

medlemmar. Det tredje avser medlemmens grad av deltagande och involvering (Algesheimer, 

Dholakia, & Herrmann 2005).  

 

Muniz Jr. och O'Guinn (2001) menar att en brand community inte har någon fast konstruktion utan 

ständigt definieras och omdefinieras av dess medlemmar. Konsumenterna är aktiva i skapandet av 

brand communityn. 

 

Muniz Jr. och O'Guinn (2001) menar att känslan av samhörighet i brand communities överskrider 

geografiska gränser, vilket inte hade varit möjligt i samma utsträckning utan internet. Hede och 

Kellett (2012) är eniga i detta och en online brand community har potential att förstärka 

konsumenternas lojalitet och skapa en medvetenhet kring märket. Online communities kring 

märken har blivit virtuella platser där företag och konsumenter tillsammans delar information (Hede 

& Kellett 2012). 

 

Algesheimer, Dholakia, och Herrmann (2005) skriver att många konsumenter upptäcker och 

värdesätter ett märke på grund av dess funktionella eller symboliska nytta. Konsumenter använder 

även märken för att visa sin livsstil, dels genom inkludering, det vill säga vad de definierar sig 

själva med, men också genom exkludering och vad de inte identifierar sig med, menar Muniz Jr. 

och O'Guinn (2001). Brand communities som har en gemensam fiende tenderar att vara extra starka 

(Muniz Jr. & O'Guinn 2001). Märken som har en stark community kring sig åtnjuter en högre grad 

av konsumentlojalitet, och är bättre rustade för att uthärda konkurrens från andra märken (Hede & 

Kellett 2012).  

 

Brand communities kan uppstå kring vilka märken som helst, men det är större sannolikhet att de 

uppstår kring märken med en stark image och en lång historia. Även underdogs tenderar att skapa 

starka brand communities kring sig. Det är även större sannolikhet att de uppstår kring produkter 

som konsumeras publikt än kring produkter som konsumeras privat (Muniz Jr. & O'Guinn 2001).  

Både Muniz Jr. och O'Guinn (2001) och Hede och Kellett (2012) är dock av den åsikten att brand 

communities även innebär risker för företag. Muniz Jr. och O'Guinn (2001) menar att brand 

communities kan även utgöra hot då de är svårkontrollerade och kan bidra till ryktesspridning. 

Medlemmar kan även kollektivt rata produkter. Hede och Kellett (2012) menar att det kan uppstå 

oväntade problem med utvecklingen av en online brand community eftersom konsumenterna själva 

blir kreatörerna bakom innehållet. 

 

3.2 Forskningsöversikt 

3.2.1 Produktservicesystem och affärsmodeller 

Alam och Perrys studie (2002) visade att företagsledare borde fästa mer uppmärksamhet vid att 

granska nya idéer, vilket är det viktigaste utvecklingssteget för nya tjänster. Slutligen fann de även 

att företag borde lägga större vikt vid att anpassa erbjudandet efter kundernas behov och anta ett 

kundcentrerat tillvägagångssätt. 

 

Att identifiera och reagera på marknadens behov är två grundläggande beståndsdelar för nya 

framgångsrika tjänsteföretag. Företag som har en tydlig marknadsorientering är överordnade de 

företag som saknar det, både inom försäljning och konkurrenskraft och därmed bör tjänsteföretag 

vara kraftigt marknadsorienterade (De Brentani 1991).  
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Bustinza, Parry och Vendrell-Herrerro (2013) delger att engagemang från kunder är viktigt vid 

utvecklingen av en behovsdriven affärsmodell, för att utforma erbjudandet efter deras skiftande 

behov. Datainsamling bör därför ske från diverse segment, kategoriserade efter attityd. Är företag 

kapabla att sammankoppla kunders attityder med sin affärsmodell kommer detta speglas positivt i 

intäkterna.  

 

Chun och Lee (2013) fann i sin studie att framgång hos hållbara affärsmodeller inom tjänstedesign 

inte enbart beror på PSS-lösningar utan även på lämplig applicering av diverse lösningar för varje 

steg i livscykeln. Sakao och Mizuyama (2014) menar att varje steg i livscykeln bör behovs- och 

värdeanalyseras, samt att varje aktivitet inom livscykeln spelar en vital roll i utformningen av ett 

PSS. Samtidigt betonar de vikten av ett holistiskt synsätt. Laperche och Picard (2013) fann en länk 

mellan utveckling av ett PSS och hållbara innovationer inom producerande företag, samt att tjänster 

snarare kompletterar en produkt än att ersätta dem fullt ut.  

 

PSS utmanar även den interna och externa styrningen av innovationer. Internt management av 

innovationer menar forskaren innebär inga större förändringar av affärsmodellen och att det kan 

anses marginellt men att förändringar är essentiella vid externt innovationsmanagement. Med 

externt innovationsmanagement menar forskarna att det saknas organisatoriska stödfunktioner för 

företag och att enskilda verksamheter inte kan utveckla ny teknologi och främja nya typer av 

affärsmodeller.   

 

3.2.2 Drivkrafter och barriärer 

Mont (2002a) menar att det finns tre ovissheter angående implementeringen och genomförbarheten 

av PSS: beredskapen hos företag att adoptera dem, villigheten hos kunder att acceptera dem, och 

deras miljömässiga implikationer. Hennes konklusion är att PSS kommer kräva en annorlunda 

samhällelig infrastruktur, mänsklig struktur och organisationsdesign för att fungera på ett hållbart 

sätt (Mont 2002a). 

 

Enligt Rexfält och Hiort af Ornäs (2009) är konsumenternas acceptans av PSS beroende av vilka 

andra möjliga alternativ de har att välja bland. Dock är det mer sannolikt att dyra och kostsamma 

produkter med låg användningsfrekvens får ett bättre mottagande (Rexfält & Hiort af Ornäs 2009). 

Rexfält och Hiort af Ornäs (2009) undersökning visar att två faktorer är centrala för acceptansen av 

PSS bland kunder: reduktion av ovisshet och relativa fördelar. De betonar vikten av att se och 

jämföra de alternativ som kunden redan har, det vill säga hur PSS kan mäta sig med existerande 

alternativ, och hur PSS skall utformas för att vara relevant även i framtiden (Rexfält & Hiort af 

Ornäs 2009). Även Mont (2002b) påpekar att PSS måste vara utformat för att ge kunden minst 

samma nivå av funktion och komfort som produkter för att få genomslag. För att kunna överbygga 

ovissheten och skapa mervärde genom mer relevanta fördelar menar Rexfält och Hiort af Ornäs 

(2009) att en förståelse måste uppnås för hur PSS kan påverka kunders vardag, även utanför mötet 

med servicen. Kunden måste förstå innebörden av erbjudandet och erbjudandet måste ha relevans 

för kunden till den grad att det överträffar övriga erbjudanden (Rexfält & Hiort af Ornäs 2009). 

 

Rexfält och Hiort af Ornäs (2009) nämner även tidigare undersökningar som visar på en rad andra 

viktiga faktorer för acceptansen av PSS: ekonomiska motiv; kommunikationen mellan leverantör 

och konsument; relationen mellan leverantör och konsument; kvalitén av tjänsten, det vill säga i 

termer av organisation, pålitlighet och komfort; profil och framtoning av serviceleverantören; gamla 

vanor som hindrar acceptansen; ägandet är viktigt för konsumenter och ligger till hinder för 

acceptansen; personlig inställning gentemot miljön kan ha relativt lite inflytande till förmån för 

andra nämnda faktorer.  
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Armstrong et al (2014) styrker delvis dessa tidigare resultat. De menar att det föreligger utmaningar 

i ägandets avlägsnande, i synnerhet för kläder. De emotionella aspekterna av ägandeskap hos kläder 

som skapar status, en känsla av kontroll, uttryck för identitet eller affektionsvärde ligger till hinder 

för acceptansen, menar Armstrong et al (2014). För kläder föreligger även problematiken rörande 

hygien, speciellt sådana plagg som sitter närmast kroppen (Bardhi & Eckhardt 2012). De benämner 

detta som kontamination, det vill säga den avsmak kunder kan känna då de blir medvetna om att 

någon annan har berört produkten. Dock såg Armstrong et al (2014) även att trots respondenternas 

upplevda emotionella hinder mot att inte äga sina kläder, fann de samtidigt ett värde i PSS och 

egenskaperna hos ett sådant system. Armstrong et al (2014) belyste därför vikten av att skapa 

acceptans hos konsumenten genom att utbilda och bygga förtroende.  

 

Ceschin (2013) beskriver implementeringen av PSS som en process i fyra faser: en inkubations- och 

planeringsfas; en experimenterande och undersökande fas; en nischutvecklingsfas; samt en 

uppskalningsfas. Ceschin (2013) menar dock att både nischutvecklingen och uppskalningen 

behöver gynnsamma förhållanden, det vill säga det behövs ett visst mått av tryck från samhället 

och/eller regeringen för att radikala innovationer ska ha möjlighet att accepteras på bred front. 

Ceschin (2013) bevisar också att implementering av PSS kräver ett utvidgat synsätt. Företag bör 

inte bara fokusera på lösningar för hur PSS ska integreras i värdekedjan, utan även på de kontexter 

som kan hindra eller främja den samhälleliga implementeringen (Ceschin 2013). Även Laperche 

och Picard (2013) har kommit till den slutsatsen och förespråkar ett utvidgat synsätt, där speciellt 

användningen i konsumenters vardag ska beaktas.  

 

I sin undersökning fann Mont (2002b) att det på marknaden saknas en efterfrågan på fungerande 

servicebaserade lösningar, vilket skapar en barriär för de företag som är villiga att utforska dessa 

alternativ. Företag upplever svårigheter i att attrahera kunder, vilka ofta saknar kunskap om PSS:s 

fördelar (Mont 2002b) Likaså är bristen på konkurrens inom servicebaserade lösningar en barriär 

mot systemens utveckling (Mont 2002b). Mont och Plepys (2008) beskriver också hur ett 

konsumtionsmönster inte bara påverkas av ekonomiska krafter, utan även teknologiska, politiska, 

sociologiska, psykologiska, och miljömässiga faktorer inverkar. Därför krävs ett multidisciplinärt 

tillvägagångssätt för att förstå och överkomma dessa barriärer (Mont & Plepys 2008).  

 

3.2.3 Kunder och Konsumenter 

Då PSS utvecklas och integreras bör det beaktas vilket värde kunderna upplever då de använder 

tjänsten. Två nyckelattribut har identifierats: dynamisk relation och tillgång till tjänsten, vilka även 

hade störst inverkan på kundnöjdhet. Dessa två attribut är viktiga för att kunder ska finna 

erbjudandet attraktivt och bör övervägas noga vid utformningen av nya integrerade produkt- och 

tjänsteerbjudanden (Raja, Bourne, Goffin, Cakkol & Martinez 2013). Raja et al (2013) menar även 

att erbjudandet inte bör vara standardiserat eller statiskt utformat, utan istället vara anpassnings- och 

förändringsbart.  

 

Rexfelt och Hiort af Ornäs (2009) belyste att även om företag är intresserade av PSS som fenomen 

så innebär inte detta automatiskt att dess kunder är det. Många konsumenter ser det som ett vanligt 

tjänsteerbjudande. De belyser att PSS måste erbjuda en större praktisk nytta än alternativen. För att 

framgångsrikt lansera ett PSS behöver företag ha god kännedom om sin specifika kundgrupp och 

vilken påverkan systemet har i deras vardag. Acceptans och adoption av PSS beror inte enbart på 

objektiva kvaliteter utan även på hur tjänsten uppfattas av andra aktörer än de som nyttjar tjänsten. 

Rexfelt och Hiort af Ornäs (2009) fann även att deras respondenter inte i första hand associerade 

PSS med ägandelös konsumtion. De tolkade detta som att respondenterna var mer intresserade av 

produkters praktiska nytta än av ägandeskap, även gällande kläder. 
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Eftersom kunden med lätthet byter till andra företag och dess tjänster, bör erbjudandet ses över för 

att behålla kunden. När systemet designas behöver därför lojalitet och avhopp tas med i 

utvecklingen av tjänsten för att möjliggöra hantering av kundnöjdhet över tid (Kimita, Shimomura 

& Arai 2009). Kang & Wimmer (2008) drog liknande slutsatser när de med sin studie föreslog att 

erbjudanden bör skräddarsys efter varje kundgrupp och deras behov. De förklarade även att det inte 

enbart är tekniska lösningar som influerar konsumtionsriktningen utan även icke-tekniska sådana. 

Företag måste även tillfredsställa den emotionella aspekten.  

 

Armstrong et al (2014) menar att PSS inte kan tjäna som ett adekvat substitut för vissa 

produktgrupper. De nämner att kläder är ett verktyg för kunden att uttrycka en identitet, vilket 

innebär en stark emotionell betydelse i ägandet som en service ej kan ersätta. Armstrongs et al 

(2014) respondenter ställde sig även frågande till om en service verkligen kan ersätta ”ägandets 

sötma”, som då ett plagg förknippas med betydelsefulla minnen. Även Rexfelt och Hiort af Ornäs 

(2009) var av den meningen att kläder inte bara fyller en teknisk funktion, utan även tjänar som att 

ett verktyg för uttryck och kommunikation. 

 

I sin fallstudie av Zipcars fann Bardhi och Eckhardt (2012) att kunder upplevde en känsla av ägande 

under en längre periods användande. I motsats till detta fann de även en avsaknad av ägandeskap, 

ansvarskänsla och identifikation med produkten vid temporär användning. Vid endast temporär 

användning var respondenterna vårdslösa och handlade först och främst i egenintresse. Likaså 

saknades en reflektion för hur deras vanvård av bilen skulle påverka nästa konsument. Bardhi och 

Eckhardt (2012) menade att desto fler okända medlemmar som tillkommer utifrån desto mer växer 

anonymiteten och en rädsla för att bli utnyttjad, vilket får en inverterad känsla av reciprocitet som 

effekt.  

 

Kuo (2010) fann i sin undersökning av elektronisk utrustning att kunder ofta var mer varsamma 

med produkterna vid ett system när de betalade per användning än när utrustningen hyrdes, 

eftersom kunderna då upplevde att de ägde produkten. Kobylanski & Pawlowska (2012) studerade 

management av kundnöjdhet och drog slutsatserna att det går att systematiskt styra kundnöjdhet 

genom användning av ett kontinuerligt förbättringsarbete, men att detta kräver att hela 

företagskonstruktionen är införstådd med betydelsen av kundernas åsikter.  

 

3.2.4 Brand community 

Muniz, Jr. och O'Guinn (2001) fann att varumärken är sociala enheter som är kollektivt 

konstruerade. Konsumenterna är direkt involverade i denna konstruktion, och vad mera är; brand 

community har en direkt inverkan på alla fyra komponenterna av brand equity – 

varumärkeslojalitet, varumärkeskännedom, varumärkesassociation och upplevd kvalité. Muniz, Jr. 

och O'Guinn (2001) fann även att brand communities utför viktiga uppgifter för märket, som att 

dela information, bevarar dess historia och kultur, samt att tillhandahålla assistans och; förslår att 

brand community kan vara ett verktyg för relationship marketing.  

 

McAlexander, Schouten & Koening (2002) påvisar att brand community är en metod för företag att 

öka sin konkurrenskraft. Varumärken ökar kundlojaliteten genom att proaktivt tillhandahålla en 

kontext där emotionella band har möjlighet att skapas och växa. Andra fördelar utöver 

kundlojalitetet som varumärken åtnjuter från brand communities, är att dess medlemmar är mindre 

benägna att byta märke; är beredda att ingå längre relationer med märket och; mer benägna att ge 

konstruktiv feedback (McAlexander, Schouten & Koening 2002). 

 

Algesheimer, Dholakia & Herrmann (2005) har identifierat att det föreligger en korrelation mellan 

konsumenters relation till varumärken och i vilken utsträckning de identifierar sig med tillhörande 
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brand communities. De fann även att brand communities kan influera sina medlemmars intentioner 

negativt, då trycket att underkasta sig communityns normer är för stort. Den roll som ett företag tar 

sig i en brand community kan vara en möjlig förklaring till om påverkan blir positiv eller negativ, 

menar Algesheimer, Dholakia & Herrmann (2005). 

 

Bardhi och Eckhardt (2012) påvisar att accessbaserad konsumtion kan ha en avskräckande effekt 

för att ingå i en tillhörande brand community, och skapa brist på identifikation med märket. I sin 

fallstudie av Zipcars fann de en brist på vilja att ingå i dess brand community, och hittade heller 

inga spår av de tre grundelement som är karaktäristiska för en community. Trots att Zipcars 

affärsmodell delvis bygger på samarbete mellan dess medlemmar, fann Bardhi och Eckhardt (2012) 

en avsaknad av solidaritet både mot företaget och mot övriga medlemmar. Zipcars försök att 

profilera sig som ett miljösmart alternativ och bygga en form av gemenskap kring detta har haft 

liten effekt (Bardhi & Eckhardt 2012). Bardhi och Eckhardt (2012) fann istället att motiven för 

Zipcars konsumenter i första hand var rent själviska och av ekonomisk karaktär, och att valet av 

Zipcar inte var ett uttryck för den personliga identiteten. Bardhi och Eckhardt (2012) fann även att 

anonym och marknadsförmedlad accesskonsumtion inte skapade en känsla av delat ägande, utan 

istället framkallande en negativ solidaritet gentemot produkten, företaget och övriga konsumenter.  

 

Albinsson och Perera (2012) å sin sida fann i sin undersökning att just en känsla av community och 

gemenskap både är drivkrafter för och resultaten av samverkanskonsumtion, delande och 

byteshandel. 

 

3.2.5 Brand value & brand equity 

Kimita och Shimomura (2009) konstaterar att kundnöjdheten skall tas i beaktande redan i 

designstadet av en produkt, för att öka brand value och värdet för kunden. För att bäst bedöma och 

uppskatta kundernas tillfredsställelse föreslår de the view model – en modell som låter designern 

utgå ifrån kundens perspektiv. Istället för att fokusera på en uppsättning fysiska specifikationer är 

det alternativa lösningar för hur man tillgodoser kunders vardagsbehov som står i fokus (Kimita & 

Shimomura 2009). 

 

Raja et al (2013) påvisar att de två faktorer som influerar kundnöjdheten mest inom PSS är 

relationsdynamiken mellan leverantör och kund, och i vilken utsträckning kunder har access till 

produkten eller tjänsten ifråga. De menar därför att leverantörer av integrerad produkt och service 

bör ha dessa aspekter i åtanke vid utformningen av erbjudandet. Vidare bör dessa erbjudanden inte 

vara statiskt utformande och standardiserade, utan istället vara anpassningsbara med möjlighet till 

vidare utveckling (Raja et al 2013). 

 

Två andra faktorer som har direkt inflytande på brand value är enligt Miller (2007) attityder 

gentemot och betydelser förknippade med ett varumärke. Hennes undersökning understödjer teorin 

om att kunder medvetet eller omedvetet väljer märken med en profil som stämmer överens med 

deras självbild. Undersökningen visar även att i ju större utsträckning varumärkesprofilen och 

självbilden överensstämmer, desto högre blir graden av upplevd brand value (Miller 2007). Miller 

(2007) identifierar att ett varumärke måste ha en meningsfull roll i konsumenters liv för att kunna 

utveckla brand value. Desto större relevans ett varemärke har för sina kunder, desto högre kommer 

dessa kunder att värdera varumärket, menar Miller (2007). 
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3.2.6 Hållbarhet 

Forskning har visat att inom textilindustrin är produktionen den viktigaste faktorn gällande total 

energi- och vattenanvändning, och inte vård och tvättning av konsument oavsett material och 

tvättmedel (Bras Klapwijk & Knot 2001).  

 

Genom att lägga fokus på värden och behov hos kunden ökar dennes tillfredsställelse. Enligt 

Niinimäk och Hassii 2011 är det sådana systematiska förändringar som krävs för mer hållbara 

processer. Företag behöver därför inte enbart förändra arbetssätt utan även hur de definierar sig 

själva (Hernandez-Pardo, Bhamra & Bhamra 2012). Sheth och Sethia (2010) föreslår en 

omdefiniering av marknadsföringsmixens fyra deviser (produkt, pris, plats och promotion) genom 

att sätta kunden i fokus. Därmed uppnås en mer ansvarsfull konsumtion genom ett kundcentrerat 

angreppssätt för hållbarhet. Trots att hållbara affärsmodeller i högre grad är sammankopplat med 

stadig tillväxt vet många producenter inte var de ska börja (Yoon & Kun-Mo 2013).  

 

Mer sofistikerade bedömningsprocesser för produktlivscykeln behövs. Där kan PSS anta en central 

roll men för en sådan systemoptimering krävs nya verktyg och instrument för att 

livscykelmanagementsystem ska fungera på stor skala (Balkau & Sonnemann 2010). Hållbar 

utveckling kräver radikala systematiska innovationer och att de är mer effektivt skapade genom 

användande av affärsmodellskoncept (Boons, Montalvo, Quist & Wagner 2012). För att generera 

vinst från mer hållbara innovationer behöver de sättas in i den kontext företag verkar i för att möta 

de utmaningar de ställs inför: att bredda den kontexten de verkar i samtidigt som de bryter ny mark 

(Strebel & Szekely 2013). Cook et al (2006) skriver att det inte enbart räcker med miljömässiga 

påtryckningar för att anta en mer hållbar affärsmodell utan att det även krävs konkurrensmässiga 

incitament och poängterar att företag som redan har utvecklade tjänsteerbjudanden enbart behöver 

göra dem mer hållbara för att vara mer konkurrenskraftiga.  
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4.0 Empiri 

4.1 Spotify – Niklas Ivarsson, Global head of licensing 

Spotify lanserades i en tid då musikbranschen var på väg ner. Itunes hade revolutionerat marknaden 

några år tidigare genom att övertyga skivbolagen att lämna all fysisk media och övergå till digitala 

kanaler istället. Itunes digitala försäljning växte men inte lika mycket som fysisk musikförsäljning 

sjönk. Samtidigt var musikkonsumtionen större än någonsin tidigare, mycket tack vare illegal 

fildelning via uTorrent, Kazaa och liknande. 

 
Det fanns en affärsmöjlighet där. Och affärsmöjligheten var att lansera en tjänst som var legal och 

inbringade pengar, men som också fångade den här framförallt unga målgruppen också. 

(Ivarsson 2014) 

 

Spotify är en musiktjänst som erbjuder sina användare tillgång till miljontals sånger från sitt 

musikbibliotek, vilka kan strömmas till valfri enhet, som mobiltelefon, läsplatta, dator etc. Spotify 

erbjuder dessutom ett antal tilläggsfunktioner, som personligt anpassad radio, skapande och 

delningsmöjlighet av spellistor på sociala medier.  

 

Niklas ser flera faktorer till varför Spotifys rönt sådan framgång bland sina användare. Han menar 

att Spotify på sätt och vis innebar en demokratisering av musiken. Musikspelaren hjälpte okända 

artister att nå ut till konsumenter, samtidigt som den hjälpte lyssnare att hitta ny musik. Sökmotorn 

är demokratiskt uppbyggd vilket innebär att det är lika lätt att hitta garageband som världsartister.  

 

Musiktjänsten gjorde även lyssnandet enkelt och användarvänligt. Genom smart katalogisering blev 

det enkelt att sortera musiken och skapa spellistor. Omedelbar åtkomst och plattformsneutralitet 

förenklade lyssningen ytterligare, och tillät användarna att lyssna på sin musik närhelst de önskade.   

 

Den främsta framgångsfaktorn menar Niklas, är dock Spotifys reklambaserade gratistjänst, vilket 

även är huvudanledningen till att skalningsprocessen fungerar.  Gratistjänsten är inkörsporten till att 

bli en premiumanvändare, det vill säga en prenumeration som ger användare ytterligare förmåner 

med tjänsten. Oavsett användartyp finner användaren ett stort musikvärde i Spotify.  

 
Det är en komplett katalog, det är musik var du vill, när du vill, hur du vill. Det är väldigt mycket 

musik för pengarna. Och det här också att du ganska mycket kan få en musikidentitet på nätet genom 

att ha ett Spotify-konto. 

(Ivarsson 2014) 

 

Gratistjänsten har även varit verktyget för att vinna över de illegala fildelarna, som aldrig av sig 

själva skulle övergå från att dela musik till att betala för den. Niklas menar att det i grund och botten 

handlar om att ge kunderna ett bättre alternativ, att leverera en bra produkt som är så pass bra att 

kunderna inser att det är det bästa alternativet.  

 

Spotifys framgång berodde också till stor del på att den låg rätt i tiden, menar Niklas. Priset på 

datatrafik gick ner vilket medförde att det blev billigt att strömma. Parallellt växte sociala medier 

vilket underlättade spridning och delning av spellistor. Spotify blev ett verktyg på Facebook för att 

visa sin musikidentitet.  Övergången från fysisk till digital media medförde även möjligheten att 

skala upp verksamheten, det vill säga nå fler användare med motsvarande utbud.  

 

Spotify har en mycket ung kundgrupp, vilket Niklas tror återspeglas i att unga har lättare att 

anamma ny teknik och nya idéer. Han tror även att det faktum att Spotify har satsat väldigt lite på 

klassisk marknadsföring, utan har istället låtit marknadsföringen ske via sociala medier, är en 
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anledning till den unga kundgruppen. Spotify var dock inte först med att försöka lansera en online 

musiktjänst. Men till skillnad från många av de företag som har misslyckats med att bygga 

musikspelare online, så har Spotify uteslutande koncentrerat sig på sin grundidé – att leverera musik 

så enkelt som möjligt.  

 

Spotifys kunder kan både direkt och indirekt påverka och vara delaktiga i Spotifys utformning. Dels 

kan och uppmanas de till indirekt påverkan genom att ge förslag på förändringar och förbättringar, 

samt via Spotifys forum hjälpa andra användare som har problem med tjänsten. Men de kan även ha 

en direkt påverkan genom att programmera tilläggsfunktioner och appar för Spotify.  

Niklas upplever att det finns en community kring Spotify dock inte så stark som de önskar, men 

nämner samtidigt Hack Days, en 24 timmars tävling där ett hundratal programmerare tävlar om att 

vinna pris för bästa bidrag.  

 

4.2 Revibe – Magnus Örn Berg, VD och grundare 

Revibe är en betal- och abonnemangsbaserad musikstreamingtjänst. Nya användare erbjuds dock 

möjligheten att prova på tjänsten gratis i 14 dagar. Till skillnad från andra musikstreamingtjänster är 

Revibe specialiserad på elektronisk musik. Magnus berättar att Revibe har en smalare katalog som 

går mer på djupet vilket skapar ett högre mervärde för användarna. En stor del av den musik som 

Revibe erbjuder finns inte tillgänglig via andra streamingtjänster. För att ytterligare differentiera sig 

från andra liknande produkter finns det i Revibes musikspelare även möjligheter att mixa musiken. 

Utöver det erbjuder Revibe vad de kallar ”in-app purchases” där kunden kan köpa till extra 

funktioner till sitt virtuella mixerbord.  

 

Magnus förespråkar streaming framför andra former av musikkonsumtion, och menar Revibe 

underlättar konsumtionen genom att kringgå problemet med köpta låtar som sedan ska flyttas 

mellan olika spelare. Dock anser han inte att konsumenter som inte äger sin musik misslyckas med 

att visa sin musikidentitet. Tvärtom. Alla spellistor på Revibe är öppna för alla användare att ta del 

av. Via deras ”people”-funktion kan användare följa andra användares profiler och prenumerera på 

deras spellistor. Användare kan även samkoppla sin Revibe-profil med sin Facebook-profil.  

 

Revibe profilerar sig inte enbart genom sin musik utan även genom att försöka förmedla ett 

livsstilskoncept, genom att utveckla kringprodukter och arrangera events. Deras user interface och 

grafiska profil är framtaget för att förmedla ”rätt sorts känsla” och för att passa in i 

livsstilskonceptet. Den kundgrupp som de riktar sig mot är van vid streaming och tjänsten passar 

deras livsstil, menar Magnus. För att ytterligare förstärka livsstilskonceptet har Revibe även en egen 

t-shirtkollektion, och arbetar för att ytterligare utveckla konceptet i alla dess kringfunktioner.  

 

Magnus berättar att Revibes community är mycket viktigt, och att det finns olika aspekter kring 

deras tjänst som attraherar kunder. Vissa användare värdesätter mixningsfunktionen, andra 

uppskattar möjligheten att upptäcka ny musik, medan en tredje grupp värderar tillhörigheten till 

andra användare. Det som knyter kunder kring deras tjänst tror Magnus är just livsstilskonceptet. 

Han associerar konceptet med en nischad typ an användare och att det i framtiden kommer lanseras 

liknande tjänster för andra musikgenres.  

 

Kunderna är en stor del av konceptutvecklingen. Innan Revibe lanserade sin mobilapplikation för 

Android testades den först av kunder, vilket gav värdefull återkoppling. Revibe uppmanar sina 

kunder att komma med synpunkter och erbjuder sina användare möjligheten att utforma utseendet 

av programvaran beroende på hur mycket plats de vill att diverse funktioner ska ta på skärmen. 

Magnus berättar att de försöker ta till sig vilka funktioner deras kunder efterfrågar för att 

vidareutveckla tjänsten.  
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Revibe arbetar i nuläget med att utveckla ett offline läge, något som Magnus menar många 

konsumenter saknar, då inte alla har lika bra täckning överallt. Han ser möjligheter i framtiden att 

låta konsumenter bidra med och vidareutveckla applikationer, och på så vis bli en del av Revibes 

utveckling. 

 

4.3 Deezer – Mathieu Molinero, Head of new markets 

Deezer är en global musiktjänst baserad i Paris. Mathieu förklarar Deezers affärsmodell som ett 

engagemang att leverera en streamingtjänst byggt kring att upptäcka, älska och dela musik. Deras 

mål är att erbjuda sina användare tillgång till musik närsomhelst och hursomhelst. Mathieu menar 

att kärnan för Deezer är deras ”Open Deezer”-koncept. ”Open Deezer” ger digitala utvecklare och 

partners möjligheter att utveckla tjänsten. Genom att öppna sin plattform tillåts användare och 

tillverkande företag att bygga in musik i sina produkter för att skapa gränslösa möjligheter till 

musikdelning och upptäckt. Mathieu betonar att till skillnad från liknande tjänster som endast låter 

sina användare skapa tilläggsfunktioner, är Deezers plattform helt öppen för alla. Innovationen av 

Deezer är därför dels driven inifrån och av Deezers partners, men också av den 

programutvecklingskultur som återfinns i deras community.  

 

Mathieu menar att ägande inom musik är för kostsamt jämfört med andra typer av konsumtion och 

motsvarar ej samtida krav att konsumera musik varsomhelst, närsomhelst. För motsvarande summa 

av åtta legala nedladdningar får användare nu istället tillgång till miljontals sånger. Det faktum att 

musikfans ej längre vill äga musik beror på att de skulle vara för kostsamt att konstant köpa all 

nyupptäckt musik. Ägande har fortfarande ett värde för musikfans, men Mathieu betonar att 

streaming ska ses som ett komplement, inte ett substitut. Genom att digitalt skapa spellistor och 

markera favoritskivor kan användare fortfarande visa och ge uttryck för sin identitet.  

 

Deezers styrka ligger i den smarta mixen av algoritmiska och mänskliga musikrekommendationer, 

menar Mathieu. Deezer har i för närvarande 55 musikredaktörer runt om i världen som ger 

redaktionella rekommendationer utifrån lokal kultur. Detta skapar mer mångfasetterade 

rekommendationer med en mix av både lokala och globala artister. Även artister utan skivkontrakt 

kan göra sin musik tillgänglig på Deezer via digitala distributionspartners.  

 
We’re encouraging a reorganization of cultural expression worldwide, and mobile carriers can lead 

this revolution.  

(Molinero 2014) 

 

De unika rekommendationerna och möjligheten att upptäcka ny musik är vad Deezers användare 

värderar högst, säger Mathieu Han menar även att streaming är enklare och mer användarvänligt än 

andra media, då musiken kan strömmas till valfri enhet.  

 

Mathieu anser fyra egenskaper bidra till Deezers differentiering; storlek, mixen av algoritmiska och 

mänskliga rekommendationer, att tjänsten inte kräver installerad programvara utan fungerar direkt i 

webläsaren och att de är den enda vekligt globala musiktjänsten.  

 

Tillväxten tillskriver Mathieu valet att prioritera växande marknader. Han är övertygad om att 

enbart globala aktörer inom streaming kommer överleva och att lokala aktörer kommer försvinna. 

Deezers tillväxt är även ett resultat av de partnerskap de bildat med aktörer inom andra branscher 

för att uppnå synergieffekter. Mathieu anser att partnerskap med mobilleverantörer är ett bra sätt att 

lanserar i ett nytt land och ser en möjlighet i låta mobilaktörer bli ett nytt distributionsnätverk för 

musik. När musik blir digital och tillgänglig online handlar det mer om användning än ägande. 

Musiklyssning är ej längre begränsat.  
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4.4 Thorn – Jonas Vestlund, VD 

Thorn startade sin verksamhet i Sverige 1969 med en storhetsperiod under 80- och 90-talet då de 

var största aktören på marknaden att erbjuda uthyrning av hemelektronik och vitvaror. Då var priset 

för hemelektronik högt vilket gjorde det fördelaktigt för kunder att hyra. Men i takt med att 

prisnivån sjönk minskade även efterfrågan på hyrbar hemelektronik och vitvaror. Idag har Thorn 

nästintill övergett all uthyrning. Deras affärsmodell bygger numera på avbetalningssystem samt ren 

kontantutlåning. Jonas berättade att de flesta kunder som handlar på avbetalning har en något 

ansträngd ekonomi, därav kontantutlåningen.   

 

Grundstenen i deras hyrkoncept låg i den service som inkluderades i tjänsten. När priset på 

elektronik sjönk ansågs det ej längre finansiellt rationellt från kunders perspektiv att hyra. De högre 

kostnaderna vid uthyrning består till störst del av det fullservicekoncept som ingår där Thorn 

tillhandahåller all service kring produkten, från att byta batteri i en fjärrkontroll till att reparera en 

trasig produkt. Thorn har idag ett fåtal kunder kvar som använder deras uthyrningstjänst. Det är 

främst äldre konsumenter som vant sig vid att hyra elektronik, i många fall kunder sedan 20 år 

tillbaka, eller konstellationer där inget fast ägande önskas, som studentorganisationer eller 

studentkorridorer. Thorn försöker idag omvandla alla hyreskontrakt till avbetalningskontrakt 

eftersom det enligt Jonas blir billigare för kunden, och för att själva inte framstå som oetiska och 

riskera dålig PR.  

 

Enligt Jonas har de flesta som handlar på avbetalning en ansträngd ekonomi och ser därför köp på 

avbetalning som en temporär lösning. De flesta ämnar byta upp sig senare. Han förklarade att alla 

kunder söker samma sak då alla nås av samma marknadsföring. Jonas förklarade även att Thorn 

idag är starkt ansatta av de stora aktörerna på marknaden som även de erbjuder avbetalning. Han 

menade att de aktörerna har så stora ekonomiska muskler att de sänkte marknaden för mindre 

aktörer, eftersom de inte kan överträffa räntefria avbetalningsplaner. Däremot skulle Thorns kunder 

sällan få handla på avbetalning hos Media Markt eller Elgiganten eftersom de där har för låg 

kreditvärdighet. Thorn har dock arbetat fram en mer rigorös kreditvärderingsmodell som medför 

lägre inblandade risker. Thorn har sett att många kunder tycker att det finns extra värde i utökad 

service och tilläggstjänster men att få faktiskt var villiga att betala för det.  

 

Jonas förklarade att det skett en polarisering på marknaden på senare år. Han menade på att Thorn 

hade svårt att sälja varor av hög kvalitet som låg i ett medelprissegment. Antingen efterfrågades det 

billigaste alternativet eller söktes väldigt högt prissatta varor om de tillhörde ett intresseområde hos 

kunden. Han menade även att det var ett fenomen som var tydligt inom andra delar av samhället, 

som till exempel vid köp av livsmedel.  

 

Jonas upplevde inte att de hade problem med vårdslösa kunder. Han trodde att det främst berodde 

på att minimitiden för uthyrning var 24 månader. Kunden skulle då i viss mån straffa sig själv 

genom att vara ovarsam med produkten. Han trodde även att många skulle uppfatta det som genant 

att lämna tillbaka en produkt som var vårdslöst hanterad. Jonas berättade även att det inte uppkom 

samma slitage på elektronik eller vitvaror som på diverse andra varor. 

 

Jonas berättar att de med avbetalning riktar sig till samma kundsegment som innan däremot känner 

kunder en trygghet med avbetalning då de själva äger produkten. Han menar att många kunder i 

Sverige finner ett större värde i en mindre månatlig utgift än en större engångssumma.  

Sett ur Thorns synvinkel är det även smidigare med avbetalning än uthyrning eftersom de då slipper 

problematiken i att fysiskt hämta tillbaka varan då kunden inte betalar, något som han menar är ett 

stort personligt intrång och bör undvikas. 
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I framtiden hoppades Jonas kunna utöka verksamheten från elektronik och vitvaror till andra 

produkter som berör mångas vardag. Han gav barnvagnar som exempel och tänkte på det stora antal 

människor födda på 90-talet nu börjar bilda familj. I takt med att fler tenderar att flytta oftare ansåg 

han att de kan finnas fler incitament för att hyra istället för att äga.  

 

4.5 Malmö Järnhandel – Matti Jokela, butiksägare 

Malmö Järnhandel är, till skillnad från de stora butikskedjorna som dominerar marknaden, en 

centralt belägen mindre järnhandel som månar om att ge dess kunder bra och personlig service. 

Butiken försöker differentiera sig från den rådande ”slit och släng”-trenden inom branschen och 

riktar sig till ett mellanprissegment.  

 

Som en del i affärsmodellen tillhandahåller Malmö Järnhandel verktyg för utlåning, under namnet 

Toolpool. Verktygen är främst sådana som privatpersoner endast har bruk för enstaka tillfällen per 

år, som till exempel slagborr, sticksåg och tapetnedångare. Verktygen är gratis att låna ett dygn. Den 

enda avgiften för kunden blir att dela ett inlägg på Facebook.  

 

Matti tror på att endast erbjuda kunden alternativ som är bra ur miljösynpunkt och ta bort de dåliga, 

vilket också är hans intention med Malmö Järnhandel. Men, menar han, de ur miljösynpunkt bättre 

alternativen inte får skapa restriktioner för konsumenterna. Istället ska kunden få fördelar genom att 

vara miljövänlig. Han menar även att det handlar om att ge kunderna ett argument i vardagen. 

Malmö Järnhandels kunder väljer att låna verktygen istället för att köpa dem därför att de förstår de 

ekonomiska och praktiska fördelarna som detta alternativ skapar, vilket också råkar vara det ur 

miljösynpunkt bättre alternativet.  

 

Matti trodde inte på att använda begreppet hållbarhet som säljargument i framtiden, då han menade 

att detta begrepp blivit urvattnat. Istället trodde han på att hitta argument som är mottagliga för 

kunden, som framhåller kundens fördelar trots att produkten eller tjänsten i grund och botten 

baseras på hållbarhet.  

 

Matti upplever att verktygsutlånningen i kombination med personlig service skapar lojala och 

återkommande kunder. Hittills har Matti inte upplevt att hans kunder är vårdslösa med verktygen, 

utan är tvärt om väldigt måna, men säger samtidigt att utlåning inte får vara för anonym. 

Anledningarna till varför Toolpool fungerar, menar Matti, är småskaligheten och den personliga 

kontakten.  Han jämför då med ett större företag där han jobbade tidigare med ett liknande koncept, 

där kunderna var vårdslösa. Vid sidan av det småskaliga och det personliga bemötandet måste även 

tydliga regler för utlåningen finnas för att systemet skall fungera.  

 

Matti jämför även med gratisutlåning av verktyg inom olika bostadsföreningar, men menar att dessa 

sällan fungerar över en längre tid. Alla vill utnyttja systemet men ingen vill driva det. Det måste 

finnas en drivande kraft bakom gratisutlåning och en del av en verksamhet, och med ett ekonomiskt 

intresse.  

 

Faktorer som Matti anser bidragit till Toolpools framgång är att konceptet är det enklaste sättet för 

kunderna att lösa sina problem, samt att kunderna känner att de får ett värde. Men han betonar även 

att konceptet, det vill säga både produkterna och servicen, måste hålla hög kvalité och leverera för 

att bli en framgång. En del av att ge god service menar han, är att vara anpassningsbar och lyhörd 

för kundens behov. 

 

Matti ser även Toolpool som marknadsföring för Malmö Järnhandel, vilket också är anledningen till 

att han valt Facebook som plattform och skapa en virtuell word-of-mouth. Även valet av färg på 
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verktygen är en form av marknadsföring. Alla verktyg är klarrosa. Anledningen till färgvalet var att 

man eftersträvade en unik signalfärg som inte tidigare använts inom järnhandels- och 

byggbranschen och som därför skulle sticka ut. 

 

Även om Matti inte kan påstå att det finns någon direkt community kring Toolpool, så upplever han 

stor entusiasm bland sina kunder. Några få har donerat verktyg till utlåningen, vilket skapade idén 

hos Matti att gå ut med en förfrågan efter fler verktyg för att ge fler kunder en möjlighet att bidra 

och involvera dem i utvecklingen av Toolpool. 

 

4.6 City Bikes – Aleksander Krajisinic, Development manager 

City Bikes är ett lånecykelkoncept från Clear Channel, som startade i Frankrike 1996 och återfinns 

idag i Asien, Latinamerika, Nordamerika och Europa. Konceptet är byggt kring en publik princip 

där alla som har löst ett lånekort får tillgång till cyklarna. För att lösa ett lånekort måste kunden 

registrera sig i City Bikes datasystem. Kunden har sedan möjlighet att antingen lösa ett säsongskort 

eller ett tredagarskort. Tredagarskortet står för två tredjedelar av försäljningen vilket Aleksander tror 

beror på att det främst är turister som nyttjar systemet. 

 

I Stockholm sker utlåningen mellan klockan sex på morgonen och klockan 22 på kvällen, något som 

är reglerat genom ett avtal City Bikes skrivit med staden. Tillgänglighetstiderna kan därför skilja sig 

åt från stad till stad. City Bikes är helt reklamfinansierat utan statliga medel och allt underhåll och 

all skötsel sker helt i egen regi.  

 

City Bikes vill verka som ett komplement till kommunaltrafiken. Aleksander menar att City Bikes 

arbetar efter vad han kallar ”lökskalsprincipen”, vilket innebär att verksamheten byggts kring de 

centrala delarna av staden för att sedan expandera inifrån och ut. Han betonar vikten av att 

cykelställen finns lokaliserade kring viktiga knutpunkter för att uppnå ett så självförsörjande system 

som möjligt. Det är även anledningen till att systemet än så länge enbart finns i de centrala delarna 

av Stockholm innerstad, Solna, Lidingö och Sundbyberg.   

 

I avtalet med Stockholm stad förbinder sig City Bikes att varken hålla cykelställen fulla eller tomma 

på cyklar längre än en förutbestämd tidsram. För att hantera den här situationen har City Bikes två 

bilar som kör runt och plockar upp och fyller på cyklar i de ställ som behöver ombesörjas.  

 

Aleksander menar att de märkt av ett slitage på cyklarna trots att de servas kontinuerligt, vilket får 

dem att misstänka att många är ovarsamma med cyklarna. De trasiga cyklarna plockas in och 

repareras under natten, vilket även medför att City Bikes blir medvetna om vilka delar som behöver 

förbättras. För att motverka detta ”svinn” arbetar de ständigt för att vidareutveckla cyklarna. Skulle 

en cykel gå sönder så debiteras ej användaren utan detta ingår i lånesystemet.  

 

Aleksander misstänker att de skulle ha svårigheter med att bygga ett community kring deras 

produkter eftersom konceptet är alltför publikt. Han menar att det skulle behövas en mer nischad 

produkt att bygga en community kring. Detta är dock inget de försökt göra hittills. Den främsta 

anledningen till att kunder nyttjar systemet tror han är den praktiska och finansiella nyttan snarare 

än en eventuell identitetsmarkör. Att cyklarna inte går att individanpassa eller modifiera dess uttryck 

skulle kunna vara en av anledningarna till att konsumenten inte känner någon större samhörighet 

med produkten, menar Aleksander. Den låga summan som ett lånekort kostar är ytterligare en 

anledning till att det skulle vara svårt att nischa produkten, då det är inte exklusivt nog. Att nischa 

produkten skulle dock delvis gå emot grundtanken att lånecykelsystemet är till för alla, vilket även 

är en viktig aspekt för att systemet ska fungera. 
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En annan viktig aspekt för att systemet ska fungera är den spontanitet som det medför. Möjligheten 

att hämta en cykel på punkt A och lämna tillbaka den på punkt B är en av grundstenarna i systemet. 

Det krävs låga tekniska trösklar och hög praktikalitet för ett fungerande system, menar Aleksander. 

Till exempel har City Bike en app som visar var och hur många cyklar som finns tillgängliga vid 

respektive station. För att ytterligare förenkla spontaniteten ska kunden i framtiden kunna lösa 

lånekort direkt vid ett uthyrningsställ, något som idag inte är möjligt. Lånekorten säljs för 

närvarande hos återförsäljare och via City Bikes hemsida.  

 

4.7 Bicycle Innovation Lab – Heine Bö, huvudansvarig 

Bicycle Innovation Lab är ett cykelbibliotek baserat i Köpenhamn. De lånar ut cyklar till kunder 

över en tre- eller fyradagarsperiod, antingen från måndag till torsdag eller från torsdag till måndag. 

Bokningar sker via deras hemsida upp till tre veckor i förväg. Bicycle Innovation Lab erbjuder ett 

varierat utbud av cyklar anpassade för olika ändamål, och anser sig själva vara steget innan kunden 

köper en egen cykel. Genom att erbjuda kunden att aktivt testa olika cyklar i vardagen hjälper de 

kunden att finna den cykelmodell som bäst tillfredsställer dennes behov. De tillhandahåller enbart 

cyklar anpassade för vardagen och har i nuläget ingen tanke på att införskaffa cyklar mer lämpade 

för olika tränings- eller tävlingssammanhang.  

 

Bicycle Innovation Lab vill även verka som ett alternativ till att köpa eller hyra en bil för icke-

frekventa specifika behov. De finansieras av en icke-vinstdrivande organisation och jobbar även 

systematiskt och politiskt för att Köpenhamn ska bli en än mer cykelvänlig stad. Bicycle Innovation 

Lab anordnar även cykelskolor för icke-cykelkunniga och håller kurser i underhåll och konstruktion 

av cyklar. Inom organisationen finns många idéer om hur verksamheten kan vidareutvecklas men i 

dagsläget saknas finansiella medel.  

 

Bicycle Innovation Lab förespråkar cyklism och verkar för att cykel ska vara ett fullgott alternativ 

till bilism för privatpersoner i Köpenhamns innerstad. Heine tror att de främsta drivkrafterna att 

använda cykel oftare är av miljö- och hälsoskäl. Deras kunder har främst varit cykelentusiaster, men 

även kunder med mer specifika behov. Enligt en undersökning som de genomfört och presenterar på 

sin hemsida har 55 % av deras kunder lånat en cykel för att de antingen var nyfikna på designen 

eller användarvänligheten. Samma procentsats använder även cykel som sitt vardagliga 

transportmedel. Av de tillfrågande såg 33 % cykeln främst som ett färdmedel, 21 % såg cykeln som 

en möjlighet att fritt transportera sig dit de ville och 19 % förknippade en cykel med flexibilitet. 

Heine berättade att de haft svårigheter med att skapa sig återkommande kunder eftersom de flesta 

som provat cyklar senare köpt egna. Under intervjun underströk han flertalet gånger praktikaliteten i 

vardagen och att varje individs behov var specifikt.  

 

Heine förklarade att de haft problem att skilja på vilka skador som orsakats av ovarsamhet, som då 

lånetagaren ska ersätta, och vad som orsakats av normalt slitage. Den här problematiken har 

uppstått eftersom gränsdragningen mellan de två är svår. Han förklarade även att det märktes på 

åtgången av reparation att de flesta inte vårdade lånade cyklar lika väl som man kan anta att de 

skulle göra med någonting de ägde själva. Heine menade att de flesta sist och slutligen endast ser 

till sina egna intressen, men att en möjlig väg kring den problematiken var ett delat ägandeskap, det 

vill säga ett kooperativ.   

 

Heine hade märkt att det var svårt att övertyga kunder att prova cyklar av hög kvalitet eftersom få 

visste vad det innebar.  Han menade att det var svårt att sälja cyklar som kostade mer och svar att 

bättre kvalité eftersom få av dagens konsumenter förstod hur länge en cykel kan hålla. De flesta var 

vana vid att köpa billigare cyklar som byttes ut oftare.  
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4.8 Uniforms for the Dedicated – Michael Lind, hållbarhetsansvarig 

Uniforms for the Dedicated (UFTD) är ett ungt modeföretag som designar och säljer tidlöst 

samtidigt lekfullt mode för män. Sedan två säsonger tillbaka erbjuder de även sina kunder att hyra 

utvalda delar, som kavajer och jackor, ur säsongens kollektion. Kunden erbjuds hyra produkten över 

en helg, alternativt en hel vecka. Priset för att hyra är då ca 15% av utgångspriset. Kunden 

återlämnar sedan plagget i sitt ”partyskick”, då även vård och rengöring av produkten ingår i 

uthyrningen. Michael anser att lånegarderoben egentligen kan jämställas med biluthyrning eller 

annan dylik tjänst, och menar på att det då är viktigt att göra det så enkelt och smidigt som möjligt 

för kunden. Han påpekar att tjänsten måste utformas kring hur kunden lever sitt liv, och inte 

inskränka dennes livsstil allt för mycket. Tjänsten och erbjudandet får dessutom gärna vara 

individuellt anpassad i den utsträckningen det går. 

 

Enligt Michael är UFTD uthyrningskoncept ett försök att erbjuda en mer hållbar lösning på 

konsumtion. Upptakten till pilotprojektet grundade sig i en rapport som visade på hur låg 

frekvensen för användningen av kläder verkligen är. Michael menar att detta delvis beror på att 

kunden inte ges något val eller alternativ.   

 
Men vad händer då om man faktiskt ger folk ett val, i ett ögonblick där de ska konsumera? Här 

kommer vi med plan-b, en alternativ modell.  Då tror jag att folk börjar tänka lite, som ’varför gör 

jag det här, vad finns det för fördelar för mig, och inte bara för mig utan för alla runt omkring’. 

(Lind 2014) 

 

Målet är inledningsvis, enligt Michael, att skapa en dialog med kunden i butiken, samt att ge 

kunden en förståelse för konceptet och dess fördelar. På längre sikt hoppas de även kunna utveckla 

konceptet och skala upp det till en lönsam affärsmodell, som de kan presentera för sina 

återförsäljare. De utesluter heller inte att i framtiden endast erbjuda uthyrning som enda alternativ.  

 

Hyrkonceptet blir även marknadsföring för UFTD genom word-of-mouth, då plaggen ofta blir ett 

samtalsämne på fester och liknande tillställningar, menar Michael.  

 

Michael ser flertalet fördelar med ett hyrkoncept, både för företag som hyr ut och för dess kunden. 

För företag innebär ett hyrkoncept (i teorin) minskad produktion trots konstant försäljningsnivå. Ett 

hyrkoncept skulle även innebära en unik feedback för företaget då ser exakt hur produkterna slits, 

vilket skulle förbättra produktutvecklingen. För kunden innebär ett hyrkoncept möjlighet till större 

variation och flexibilitet. Den modeintresserade som känner ett större behov av att frekvent förnya 

sin garderob kan enkelt göra detta genom en lånegarderob. Med hyrkonceptet vill UFTD presentera 

ett ur miljösynpunkt bättre alternativ än dagens linjära konsumtion. En grundläggande faktor anser 

Michael vara att presentera ett alternativ som kunden tycker är intressant och förmånligt.  

 

UFTD har hittills inte haft några problem med vårdslöshet inom lånegarderoben. Michael tror att 

huruvida kunden är varsam med produkterna eller ej är beroende av vilken relation denne har till 

företaget.  

 
Det (är) min uppgift som tillhandahåller den här tjänsten eller produkten, att bygga in så mycket 

relation och kärlek i den här. Så att när någon hyr den och de märker att det kanske var en knapp som 

trillade av, då är benägna att själv sy dit den. Bara för att de värnar om den produkten. Gör de det då 

har jag verkligen lyckats med mitt koncept, eller hur jag utvecklat det här.  

(Lind 2014) 

 

Men Michael anser även att det handlar om vilken målgrupp företaget har, då kunder tenderar att 

vända sig till de företag som kan förpacka de värderingar som de själva har. 
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4.9 Houdini – Helena Reis, butikschef 

Houdini är ett svenskt outdoor-märke som designar och säljer sportkläder för både herr, dam och 

barn. Vid sidan av ordinarie försäljning hyr Houdini ut utvalda delar ur kollektionen under främst 

vintersäsongen. Dessa utvalda produkter består till största del av skalplagg och sådana plagg som 

inte sitter närmast kroppen. Anledningen till valet att hyra ut just skalplagg, är enligt Helena att 

dessa är mest lätthanterliga, dels för att de är lätta att rengöra och vårda, men också för att det från 

kundernas sida kan finnas en motvilja mot att hyra sådana plagg som sitter direkt på kroppen. Dock 

ser Helena inget problem med att införa denna kategori av kläder i uthyrningssortimentet om kunder 

skulle efterfråga dem.  

 

Houdini står själva för tvätten och vården (impregnering) av plaggen, eftersom de då kan 

kontrollera att det utförts på ett korrekt sätt. Att Houdini står för vården av produkterna kan även ses 

en form av inkluderad service, och tjänar även som en garanti för kunden att plaggen alltid är 

rengjorda vid utlåningstillfället. Hyrperioden är antingen över en helg eller en hel vecka. Houdini är 

dock tillmötesgående och flexibla och kan anpassa hyrtiden efter kundens önskemål.  

 

Enligt Helena fyller uthyrningen tre funktioner; för kunder kan uthyrningen dels fungera som en 

provisorisk lösning då de ej haft tid eller pengar att finna de rätta produkterna inför en semester 

eller resa, dels som en möjlighet att aktivt testa produkterna i sin rätta miljö, samt som 

marknadsföring för Houdini. 

 

Houdinis kunder har insett bekvämligheten, värdet och nyttan av Houdinis hyrkoncept, menar 

Helena. Reaktionerna har endast varit positiva, dels angående hyrkonceptet som sådant, men också 

angående själva produkterna då kunder insett vilken hög kvalité de håller. Enligt Helena är hög 

kvalité en viktig förutsättning för att ett hyrkoncept skall fungera.  

 
Istället för att (till exempel) köpa ett jättebilligt regnställ som är nästan som att gå i en plastpåse, så 

får man ett som ventilerar och det är bekvämt och det är bra stretch i det. Följsamt etc. 

(Reis 2014)  

 

Helena har sett att skälen till varför kunder uppskattar deras hyrkoncept varierar. Några värdesätter 

att de inte blir tvingade till att till nyinköp, medan andra uppskattar att hyrkonceptet ökar deras 

möjlighet till variation. En tredje kategori består av kunder som endast har bruk för den här typen av 

plagg någon enstaka gång om året och finner det då mer ekonomiskt att hyra, medan en fjärde 

kategori kunder består av studenter vid Idrottshögskolan, vilka har stort behov för en mängd olika 

kläder inom flertalet idrotter men utan möjlighet att investera i samtliga.  

 

Helena tror att de kunder som tar till sig hyrkonceptet tillhör en specifik kundgrupp. De riktiga 

entusiasterna kommer att vilja äga sina sportplagg då de frekvent använder dem. Det är snarare 

”engångsföreteelserna”, och de som enbart har bruk för sportkläder några få gånger om året som 

Helena tror kommer bli den stora kundgruppen. Men hon tror även hyrkonceptet har potential att 

tilltala entusiasterna i vissa specifika situationer, som till exempel då de aktivt vill testa produkter 

före ett eventuellt köp, eller bekvämligheten i att kunna minska ner packningen vid resor genom att 

hyra på plats. Hyrkonceptet har även potential att bli en lösning för dem som saknar 

förvaringsmöjligheter, menar Helena. 

 

Helena uppfattar Houdinis kunder som mycket dedikerade. Många som en gång köpt Houdinis 

produkter blir återkommande kunder, vilket Helena tror kan återkopplas till produkternas höga 

kvalité.  Har de köpt en produkt som de är nöjda med fungerar den även som en förtroendestämpel 

för märket Houdini och dess övriga produkter, menar hon. Helena tycker sig ana en community 

kring Houdini bland de dedikerade kunderna, och har vi flertalet tillfällen erfarit hur kunder i 

butiken rekommenderat Houdinis produkter för andra kunder som händelsevis befann sig där.  
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Houdini har inte haft några problem med vårdslöshet, och samtliga plagg har enligt Helena varit 

fräscha och i gott skick då de återlämnats. Detta tror Helena till stor beror på deras kundgrupp, som 

är påläst och har ett stort personligt intresse i produkterna och sådant som är relaterat till sport och 

fritid. Dock tror Helena att ju större hyrkonceptet blir desto mer kan vårdslösheten komma att öka 

då anonymiteten blir större.  

 

4.10 Media Evolution – Martin Thörnqvist, projektledare 

Media Evolution är en medlemsorganisation, uppbyggt som ett kluster för företag verksamma i 

Sveriges mediebranscher. De arbetar för att stärka innovation och tillväxt i Södra Sverige. 

Medlemmarna är av varierande storlek och från flertalet branscher med ett gemensamt intresse av 

digital utveckling.  

 

Media Evolution jobbar efter ledorden kollaboration, förändring och innovation och vill verka 

mellan branschgränser med genomgående teman som samverkansekonomi, ”crowdfunding” eller 

nätverkande. Martin förklarade att Media Evolution inte vill angripa problemområden som typiska 

branschfrågor utan istället söka efter det fundamentala hos varje företag, ett angreppssätt som han 

tror att de är relativt unika med. Exempelvis hade skivbranschen möjligtvis haft lättare att överge 

CD-skivan till förmån för ett annat format om de slutat se sig som en skivbransch och istället som 

en musik- eller underhållningsbransch. Än mer viktigt blir det i konkurrensutsatta branscher, såsom 

elindustrin där Eon har börjat förse sina kunder med mätinstrument för att möjliggöra för kunder att 

mäta och minska sin egen elkonsumtion. Det kan tyckas kontraproduktivt men det är ett sätt att 

bygga förtroende. Martin menar att Eon säkert omdefinierat sig och ser sig själva snarare som 

samhällsverkare än ett företag som säljer el.  

 

Martin tror mycket på de mänskliga krafterna och menar att de flesta förändringar som skett inom 

mediebranschen beror på att makten har förskjutits. Med hjälp av teknologins utveckling har den 

flyttats från stora företagsorganisationer till privatpersoner. Förutom de tekniska framstegen ger han 

ytterligare två exempel till varför samverkanskonsumtionstrenden vuxit de senaste åren; miljön och 

ekonomin. Det är inte längre nödvändigt att äga fysiska produkter för att visa sin identitet. Martin 

menar att exempelvis musikspellistor eller resemålsönskelistor är nya sociala objekt inom musik 

och media. Enligt honom känns ägande inom mediebranschen passé och nuförtiden betalar kunden 

för tillgång.  

 

Nya teknologiska framsteg har förändrat kommunikationen, vilket har medfört att konsumenter idag 

har tillgång till information som inte var tillgänglig tidigare. Som en följd är det betydligt viktigare 

idag att få konsumenter att känna förtroende för företag. AirBnBs affärsidé är att bygga förtroende 

mellan konsumenter som inte känner varandra menar Martin. Lägenheter blir bara uttrycksmediet, 

varför ett community och en känsla av samhörighet är av yttersta vikt. Anledningen till både 

AirBnBs och Zipcars framgångar är att de kunnat erbjuda privatpersoner en övernattningslägenhet 

eller en bil utan de stora kapitalinvesteringar som dessa traditionellt sett krävt. Varför fenomenet 

inte nått samma skala inom kläder och mode, tror Martin delvis beror på hygienfrågor vilket är en 

stor faktor vid ägandet av kläder. 

 

För att öka livslängden på produkter tror Martin att det behövs produkter av god kvalitet. Han ger 

exemplet att jeans av många anses snyggare om de är personligt slitna. För att möjliggöra en högre 

grad av tjänstefiering av produkter krävs en social kontext, tror Martin. Användare behöver förstå 

att det är någon annan som finansierat medlet och att de därför ska vårda produkten. Han tror att 

försäkringar är en viktig del av affärsmodellen för att vara skalbar.  

 



35 

 

4.11 Lunds universitet – Andrius Plepys, TeknD och projektledare 

Plepys har funnit att PSS röner större framgång inom B2B sektorn inom B2C, och menar att en 

B2B kund är en mer rationell ekonomisk aktör. Medan en B2C tenderar att vara mer styrd av sina 

känslor, är en B2B kund mer kapabel att väga för- och nackdelar, och välja det alternativ som 

innebär högst nytta och värde (utility). Dock är en B2C kund inte helt ologisk, utan väger även för-

mot nackdelar vid ekonomiska beslut. Om fördelarna väger tyngre än nackdelarna, även om det 

betyder att kunden måste göra en uppoffring (som ägandet), är sannolikheten större att en produkt 

eller en service blir en framgång inom B2C sektorn.  

 

Plepys menar att det inte finns några rationella konsumenter:  

 
We are all irrational. We find rationality in being irrational. I have 25 pairs of shoes already, so 

buying no. 26 is irrational. But I find something that makes sense for me. I find it rational to have 

another crazy pair of shoes. 

(Plepys 2014) 

 

Allt handlar om paketering, menar Plepys. Konsumenten skulle vara beredd att ”offra” ägandet, 

förutsatt att ett företag istället kan erbjuda en produkt eller en tjänst som är så pass exklusiv och 

nyskapande att den upplevda förlusten vägs upp. Framtida utveckling av produkter och tjänster bör 

fokusera på hur bekvämligheten, värdet och nyttan för kunden kan maximeras. Det är dock svårt att 

kompensera för förlusten av känslan av ägandeskap, menar Plepys. Om produkten blir en framgång 

eller ej är helt beroende av dess kvalité.  

 

Plepys ser två möjliga lösningar till äganderättsproblematiken: produktdesign och relationsdesign. 

Antigen designas produkten så pass slitstark att den tål en mer vårdslös behandling, eller så måste 

detaljrika kontrakt upprättas som tydliggör kundens ansvar och åtaganden gentemot leverantören. 

En tredje möjlighet, menar Plepys, skulle kunna vara att uppnå en beteendeförändring genom att 

skapa emotionella band och empati gentemot företaget. Han ställer sig dock kritisk till detta och 

menar att dessa känslor måste vara mycket starka och situationsspecifika för att uppnå önskad 

inverkan. 

 

Plepys ser flera utmaningar för framtidens produktserviceinriktade företag. Förutom att skapa ett 

mervärde för sina kunder måste de även skapa en nisch och identifiera sin specifika kundgrupp, 

samt att konstruera sin affärsmodell så att den blir skalbar. 

 

4.12 Tankar kring innovation 

Flera respondenter kom under intervjun med förslag på innovationer och tänkbara lösningar för 

möjliga problem som kan föreligga vid uthyrning, främst inom textilbranschen men även inom den 

egna branschen. Trots att dessa data inte tillhör studiens primära syfte har vi valt att redovisa dem 

då vi anser de vara av intresse.  

 

Michael ställde sig frågande till varför uthyrning bara skall ske mellan leverantör och slutkund. Han 

föreslog att framtidens värdekedjor borde vara mer integrerade och istället hyr varje led varan eller 

råvaran från sin leverantör. Resultatet skulle innebära ekonomiska vinster för alla parter inblandade 

menade Michael, och även forcera fram ett större fokus på producentansvar då varan frekvent skulle 

vandra fram och tillbaka mellan producent, leverantör och slutkonsument. Produktlivscykeln skulle 

bli mer sluten och systemet skulle mer likna en cirkulär ekonomi.  

 

Vad gäller slutkonsumenter som användare handlar det främst om att anpassa PSS efter deras 

livsstilar och inte det omvända, menade Michael. Han kom med flera förslag, som till exempel en 
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abonnemangstjänst liknande Linas Matkasse men för kläder. Lika väl som det idag går att köpa 

kläder online borde alternativet finnas att hyra kläder via hemsidor och appar, vilka sedan 

levererades med post. Michael nämnde även Amazons intentioner att leverera försändelser med 

drönare som ett intressant förslag som borde studeras närmare.  

 

Michael hade även förslag på hur man genom design kunde öka den emotionella kopplingen mellan 

uthyrd produkt och konsument. Enligt honom måste kunden få bidra för att känna sig delaktig. Ett 

exempel som Michael nämnde var individuellt utformande erbjudanden. Ett annat exempel som 

nämndes var att bidra till produktens historia och skriva in sin egen berättelse i den. Detta kunde 

exempelvis ske genom en virtuell loggbok för varje plagg där kunden laddade upp en bild eller en 

text som beskrev när, var och hur plagget hade använts. Ett tredje exempel Michael nämnde var 

antingen fysiska eller virtuella emblem som kunden fick sätta på plagget vid återlämnandet.  

 

Helena nämnde hur Houdini i framtiden planerar att öka servicegraden genom att erbjuda vård av 

även köpta Houdini-produkter. Hon såg gärna att även Houdinis återförsäljare i framtiden skulle 

erbjuda uthyrning, något som skulle öka servicegraden ytterligare för kunden. Om kunden istället 

kunde hyra sportkläder på platsen för själva aktiviteten skulle deras packning bli mindre, och 

komforten och bekvämligheten skulle öka.  

 

Helena hade även svårt att se att kunder börjar efterfråga uthyrning av sådana plagg som sitter 

närmast kroppen, utan tror istället mer på att äga sådana plagg och hyra övriga. Ett möjligt 

affärsupplägg som Helena såg var att erbjuda kunderna ett paketpris där de får rabatt på till exempel 

underställ då de hyr övrig utrustning.  

 

Matti hade ambitionen att utöka sin verksamhet. Samtidigt insåg han att en viktig framgångsfaktor 

var just småskaligheten. Hans vision var en platt organisation, det vill säga att öka antalet butiker 

men att dessa skulle agera som enskilda enheter. Butikerna skulle fortfarande vara småskaliga och 

belägna i närområden. ”Man håller skalan. Men sen kan man multiplicera. Varför inte 100 små 

mysiga butiker? Men varenda en agerar som en liten enhet” (Jokela 2014). 

 

Jonas föreslog en differentiering i pris och segmentering av produkter som en möjlig utformning. 

Det skulle därmed vara dyrare att hyra ett plagg första gången det används.  

 
Första sex månaderna kostar tretusen eller tvåtusen men sen liksom omgång 2-5 där kan det vara lite 

billigare så att man differentierar priset på skick. För det kan ju mycket väl vara så att det finns vissa 

som kan tänka sig betala mindre än en tusenlapp per månad och då få nåt som är lite mer använt. 

(Vestlund 2014) 

 

Jonas trodde också att många skulle tycka det var pinsamt att lämna tillbaka ett plagg som var 

fläckigt eller skadat. Om detta trots allt skulle förekomma kunde någon form av avtal eller 

försäkring mellan leverantör och användare vara lösningen Han drog även paralleller till Thorn och 

nämnde att en längre uppbindningsperiod kanske är att föredra. Kunder hos Thorn binder sig i minst 

24 månader och många kunder fortsätter använda tjänsten av ren vana istället för att avbryta avtalet. 

En klädesuthyrningstjänst kunde också vara utformat som ett självförnyande kontrakt efter en given 

tidsram. Han gav också tipset att vara väl medveten om företagets kostnader och poängterar att en 

stram kostnadsstruktur är ett måste för att företaget ska överleva.  

 

Problemet med att ej själv äga produkten tror Jonas kan vara svårt att kringgå, men funderar på om 

lösningen kanske ligger i högre uppstartskostnader för att bygga upp ett varumärke. Ett förslag 

Jonas ger för att öka medvetenheten om varför man som konsument kan hyra istället för att äga 

skulle kunna vara den miljömässiga faktorn. Han menar att fler och fler idag handlar ekologiska 

livsmedel för att de inser miljöfördelarna och samma inkörsport kunde användas för modevaror. 
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Jonas tror att många konsumenter skulle förstå och ta sig an dylika argument ur ett etiskt och CSR-

relaterat perspektiv.  

 

Aleksander ställde sig frågande till att kunna uttrycka sin identitet genom hyrda kläder. Exempelvis 

försvinner möjligheten att modifiera sina egna plagg. Personligen skulle han aldrig ge bort sin 

skinnjacka eftersom den är för emotionellt bunden till honom. Dock ser han en möjlighet i en 

affärsmodell för plagg utan emotionella band. Aleksander hade även liknande tankar gällande 

segmentering i prisklasser, främst baserat på vård- och underhållskostnader.  

 

Martin såg styrkor i en abonnemangstjänst för människor som inte uppskattar att välja kläder på 

morgonen. En abonnemangstjänst liknande de som erbjuds med matkassar tror han skulle underlätta 

många människors vardag. Som exempel nämnde Martin nystrukna, vita skjortor hemlevererade för 

de som bär kostym i arbetet.  
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5.0 Analys 

5.1 Inledning 

Under insamlingen av empiri i kombination med vår forskningsöversikt fann vi ett antal områden 

och faktorer som alla påverkar utformningen av PSS. Utifrån dessa iakttagelser har vi skapat en 

illustration för att förenkla analys och granskning av vår empiri.  

Fig. 4 

Enligt våra iakttagelser är affärsidé, produkt och service de tre grundelementen i att konstruera ett 

välfungerande PSS. Dessa tre skulle då utgöra kärnan i företaget. Runt kärnan tycker vi oss se fyra 

faktorer som alla påverkar denna: kunder, brand community, teknologi och innovation. Mellan 

kärnan och dessa fyra faktorer anar vi en ömsesidig påverkan som driver utvecklingen framåt. Vi 

anar oss även se att dessa fyra faktorer har en ömsesidig påverkan sinsemellan.  

 

Vi tycker oss se att kärnan i samverkan med de fyra faktorerna har potential att lösa problem och 

utmaningar som PSS möter; äganderelaterade problem, det vill säga att kunder tenderar att vara mer 

vårdslösa med produkter de hyr jämfört med produkter de äger; enkel komfort, vilket innebär 

utmaningen att erbjuda större komfort för kunden genom en tjänst än vad kunden redan åtnjuter 

genom ägande.  

 

Om ett företag lyckas lösa dessa utmaningar genom sitt erbjudande, anar vi att dessa lösningar i sig 

bidrar till företagets marknadsföring, men också att potential då föreligger för en 

uppskalningsprocess och tillväxtmöjligheter för företaget.  

 

Utifrån denna analysmodell har vi delat upp kategoriserat analysen i motsvarande områden. 
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5.2 Kärnan 

5.2.1 Affärsidé, produkt & service 

Vi har funnit att alla undersökta företag har en innovativ affärsidé som attraherar kunden. Spotify, 

Deezer och Revibe klassificeras som ”resultat som funktion” enligt Tukkers definition (2004). City 

Bikes och Toolpool klassificeras som ”pooler med produkter”, medan UFTD, Houdini, Bicyle 

Innovation Lab och i viss mån Thorn klassificeras som ”utlåning av produkt”. Thorn går även under 

kategorin ”avbetalning av produkt”, eftersom det är deras huvudfokus medan deras kontantutlåning 

är en renodlad tjänst.  

 

Flertalet av respondenterna Niklas (Spotify), Matti (Toolpool), Helena (Houdini), samt Andrius 

(TeknD., Lunds Universitet) framhöll att en produkt av god kvalitet var essentiellt för att PSS ska 

fungera. De två nyckelattributen (Raja et al. 2013) en dynamisk relation till kunder och tillgång till 

tjänsten exemplifieras väl av Spotify, Deezer och Revibe, samt även City Bikes där möjligheten till 

spontanitet lyfts fram. Hos dessa företag är även infrastrukturen en viktig grundsten för att systemet 

ska fungera i enlighet med Mont (2002a). Relativa fördelar för kunden med att hyra istället för att 

äga framhöll flertalet respondenter; Matti (Toolpool), Aleksander (City Bikes), Heine (Bicycle 

Innovation Lab), Niklas (Spotify), Mathieu (Deezer), Magnus (Revibe) i enlighet med Rexfelt och 

Hiort af Ornäs (2009) som en faktor för acceptansen av PSS. 

 

Vi hann även att flera företag (UFTD, Houdini, City Bikes, Thorn) även tillhandahåller servicen 

kring produkten för att reducera ovissheten och öka acceptansen för PSS, vilket överensstämmer 

med Rexfelt och Hiort af Ornäs (2009) studie.  

 

5.3 Faktorer  

5.3.1 Kunder 

Alla tillfrågade framhöll att deras tjänster underlättar och förenklar kunders vardag. Niklas 

(Spotify), Mathieu (Deezer) och Magnus (Revibe) talade alla om vikten att kunna lyssna på musik 

otvunget av spelare eller nättäckning. Niklas (Spotify) och Mathieu (Deezer) belyste att streaming 

är ett bekvämt sätt att upptäcka ny musik. Revibe saknar i nuläget en offlinelägesfunktion men 

Magnus poängterade att många användare efterlyser den möjligheten. Funktionalitet är ett viktigt 

argument för de tre musiktjänsternas användare i linje med Manzini och Vezzolis (2003) 

resonemang. Michael (UFTD) och Helena (Houdini) framhävde att deras hyrkoncept kan underlätta 

variation och flexibilitet för kunden. Magnus (Revibe), Matti (Toolpool), Michael (UFTD) och 

Helena (Houdini) poängterade även vikten av att individutforma tjänsten. Företagen tillgodoser 

kunders vardagsbehov i överensstämmelse med Kimita & Shimomura (2009).  

 

Samtliga tillfrågade belyste den finansiella nyttan i användandet av företagens tjänster. Jonas 

(Thorn) förklarade att deras kunder ofta har en ansträngd ekonomi vilket gör deras erbjudande 

attraktivt. Aleksander (City Bikes) och Matti (Toolpool), vars företag båda erbjuder poolsystem, 

menade att deras kunder insett den ekonomiska fördel systemen ger. Helena (Houdini) påpekade att 

den ekonomiska nyttan för användare som enbart brukar deras kläder ett fåtal gånger om året blir ett 

incitament för kunden. Ovanstående exempel överensstämmer med Rexfält och Hiort af Ornäs’ 

(2009) studie där ekonomiska motiv nämns som en viktig faktor för acceptansen för PSS. 
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5.3.2 Brand Community 

Publikt konsumerade produkter, exempelvis digitala produkter via sociala medier, ökar 

förutsättningen för en brand community (Muniz Jr. & O'Guinn 2001). Både Niklas (Spotify) och 

Magnus (Revibe) upplevde att företagen har en brand community. Martin (Media Evolution) 

betonade att en community och en känsla av samhörighet är av yttersta vikt för att dylika tjänster 

ska fungera. Flertalet av undersökta företag (Spotify, Revibe, Deezer, Toolpool) involverar sina 

kunder i utformningen av erbjudandet. De lägger därmed vikt vid kundernas behov som Alam och 

Perry (2002) visade var viktigt. Niklas (Spotify) och Helena (Houdini) sa sig ha engagerade kunder 

som fungerar som ambassadörer och hjälper andra kunder, i linje med Algesheimer, Dholakia, och 

Herrmanns (2005) begrepp community engagement. Andrius (TeknD., LundsUniversitet), Martin 

(Media Evolution) och Michael (UFTD) talade om att bygga emotionellt starka band till kunden 

men Andrius (TeknD., Lunds Universitet) framhöll också att dessa måste vara mycket starka och 

situationsanpassade, vilket kan vara svårt att skapa. Kang & Wimmer (2008) menade att företag 

måste tillfredsställa den emotionella aspekten vid nyttjande av PSS.   

 

Heine (Bicycle Innovation Lab) upplevde inte att de hade något community kring företaget i och 

med få verkligt återkommande kunder. Aleksander (City Bikes) upplevde att företaget hade en 

alltför publik produkt som inte var nischad nog för att skapa ett community kring.  

 

Ingen av de tillfrågade talade om att bygga ett comunity kring de miljömässiga aspekterna, vilket 

var Zipcars problem (Bardhi & Eckhardt 2012). Bardhi och Eckhardt (2012) fann att Zipcars kunder 

främst var intresserade av nyttan och de ekonomiska fördelarna, inte att Zipcar erbjöd en mer 

hållbara lösning. 

 

5.3.3 Teknologi 

Spotify lanserades när teknologin utvecklades och musikindustrin tog en gynnsam vändning. Både 

Spotify och Revibe har främst yngre användare, vilket Niklas (Spotify) och Magnus (Revibe) tror 

beror på att yngre människor har haft lättare att anamma den nya tekniken som krävs för streaming. 

Detta påstående styrks av Mont och Plepys (2008) som menar att konsumtionsmönster påverkas av 

teknologiska och sociologiska faktorer. Deezer, Revibe och Spotify bygger idag in fler applikationer 

i sina erbjudande och de tre musiktjänsterna är beroende av en teknologisk infrastruktur, vilket 

överensstämmer med Monts (2002a) krav för att ett PSS ska fungera. City Bikes har utvecklat sin 

egen mobilapplikation och byggt in teknologi sin tjänst. Toolpool har istället byggt in teknologi i sin 

tjänst genom att ”ta betalt” med ett inlägg på Facebook. Här fungerar Facebook som ett 

informationsspridande nätverk för deras PSS (Mont 2002a). Media Evolution arbetar enbart med 

digital utveckling. Martin (Media Evolution) menar att de förändringar som skett inom 

mediebranschen beror på att makten förskjutits med hjälp av teknologins framsteg.  

 

5.3.4 Innovation 

Flertalet av de undersökta företagen har en affärsmodell helt baserad på PSS (Spotify, Deezer, 

Revibe, Thorn, City Bikes, Bicycle Innovation Lab). Flera av de intervjuade menade att deras 

respektive företag konstruerat sin verksamhet genom PSS, vilket överensstämmer med Manzini och 

Vezzolis (2003) definition av PSS som innovationsstrategi. De tre musiktjänsterna har alla 

differentierat sig genom innovationer; Spotify genom katalogisering, Deezer genom algoritm- och 

musikrekommendationer och Revibe genom inbyggd mixerfunktion och ett fokus på endast en 

musikgenre. Deezer illustrerar tydligt hur samhälleligt tryck, det vill säga tillgång och lågt pris från 

kunder, borgat för nischutveckling i enlighet med Ceschin (2013).  Houdini och UFTD har adderat 

PSS i sin ursprungliga affärsmodell och UFTD ser även möjlighet för en affärsmodell helt baserad 
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på PSS i framtiden, vilket överensstämmer med Laperche och Picard (2013) som fann en länk 

mellan hållbara lösningar, PSS och producerande företag. Thorn har konstruerat sin 

kreditvärderingsmodell för att fortsätta kunna erbjuda en PSS-lösning. Bland de ovanstående 

företagen är innovation en drivande faktor inkorporerad i affärsmodellen. All givna exempel 

stämmer överens med Boons et al (2012) resonemang om systematiska innovationer på 

affärsmodellsnivå för att nå hållbar utveckling.  

 

5.4 Problem och utmaningar  

5.4.1 Äganderelaterade problem 

Produkter fyller inte bara en praktisk funktion för kunden, utan är även ett verktyg för att uttrycka 

livsstil, identitet, status och identifikation med varumärket (Armstrong et al 2014; Bardhi & 

Eckhardt 2012; Miller 2007; Rexfält & Hiort af Ornäs 2009). Produkter kan även innehålla 

affektionsvärde för kunden (Amrstrong et al 2014). Vi fann dock att ägandelös konsumtion inte 

nödvändigtvis innebär ett uteslutande av dessa sociala och psykologiska värden. Spotify, Revibe 

och Deezer hade alla funktioner som lät sina användare genom konsumtionen av tjänsten visa sina 

identitet, trots avsaknaden av ägandeskap. 

 

Andrius (TeknD., Lunds Universitet) menade att om kunden finner fler fördelar i att hyra istället för 

att äga så kommer den överge ägandet, även om det skulle kännas som en uppoffring. Detta 

stämmer överens med Rexfält och Hiort af Ornäs (2009) studie (och till viss del även Armstrong et 

al 2014) som visade att deras respondenter var mer intresserade av produkters praktiska nytta än av 

ägandeskap, även gällande kläder. 

 

Ibland tenderar kunder att vara mindre rädda om produkter de hyr jämfört med om de själva skulle 

varit ägaren. Bardhi och Eckhardt (2012) fann att konsumenter saknade ansvarskänsla och var 

vårdslösa vid kortvarigt nyttjande av tjänster. Detta överensstämmer delvis med våra iakttagelser. 

Både Aleksander (City Bikes) och Heine (Bicycle Innovation Lab) upplevde att deras kunder 

behandlade produkterna vårdslöst. Å andra sidan fann vi även det omvända. Varken Jonas (Thorn), 

Michael (UFTD), Helena (Houdini) eller Matti (Malmö Järnhandel) ansåg att deras kunder var 

vårdslösa. Enligt Jonas låg förklaringen i att Thorns uthyrning sträcker sig över längre perioder. 

Även detta överensstämmer med Bardhi och Eckhardts (2012) undersökning som visade att längre 

tids använde leder till en upplevd känsla av ägande och ett bättre omhändertagande. Både Helena 

(Houdini) och Matti (Malmö Järnhandel) gav skalan av företaget och tjänsten som anledning till 

kundernas skötsamma beteende. Vid en liten skala blir kontakten med företaget mer personlig och 

inte anonym, menade de. I likhet med detta fann Bardhi och Eckhardt (2012) att graden av 

anonymitet är avgörande för relationen. Michael (UFTD) menade att huruvida kunden är varsam 

med produkterna eller ej är beroende av vilken relation denne har till företaget. Att UFTD 

förskonats från vårdslöshet förklarade han med deras målgrupp, då kunder tenderrar att vända sig 

till de företag som delar deras värderingar.  

 

5.4.2 Enkel komfort 

Manzini och Vezzoli 2003; Geum och Park 2011 fann att en nyckelfaktor inom PSS är att sälja 

tillfredsställelse för att möta efterfrågan istället för att förse kunden med en produkt. Alam och 

Perrys studie (2002) visade att företag bör lägga vikt vid att utforma erbjudandet efter kundens 

behov och anta ett kundcentrerat tillvägagångssätt, vilket stämmer överens med Raja et al (2014) 

rön att erbjudandet bör vara anpassnings- och förändringsbart utefter kundens önskningar. Både 

Rexfält och Hiort af Ornäs (2009) och Mont (2002b) betonade vikten av att genom PSS erbjuda 

kunden en högre nivå av funktion och komfort jämfört med produkter, för att kunna konkurrera med 
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existerande alternativ. Erbjudandet måste ha relevans för kunden till den grad att det upplevs som 

överlägset övriga erbjudanden (Rexfält & Hiort af Ornäs 2009). 

 

Andrius (TeknD., Lunds Universitet) betonade att framtida utveckling av produkter och tjänster bör 

fokusera på hur bekvämligheten, värdet och nyttan för kunden kan maximeras. Detta 

överensstämmer med våra iakttagelser som visade hur samtliga företag arbetade för att genom 

tjänster skapa bekvämlighet och komfort för sina kunder. Spotify, Revibe och Deezer förenklar 

musikkonsumtion. City Bikes verkar som ett komplement till kommunaltrafiken. Toolpool utgör det 

enklasate alternativet för kunden att lösa hantverksrelaterade problem. Likaså Houdini erbjuder en 

enkel lösning för de kunder som inte vill investera i sportkläder. Även UFTD har potential att 

erbjuda ett mer ekonomiskt alternativ för de kunder som efterfrågar variation.  

 

Michael (UFTD) var noga med att påpeka att tjänsten måste utformas kring hur kunden lever sitt 

liv. PSS skall anpassas efter användarens livsstil, och inte det omvända. 

 

5.5 Skalningsprocess  

5.5.1 Framtidsplaner och tillväxt 

Andrius (TeknD., Lunds Universitet) nämnde att förutom utmaningen att skapa ett mervärde för 

kunder står framtidens företag även inför utmaningarna att skapa en nisch och identifiera sin 

specifika kundgrupp, samt att konstruera sin affärsmodell så att den blir skalbar. Ceschin (2013) 

beskrev implementeringen av PSS som enprocess i fyra faser, där den fjärde fasen innebär en 

uppskalning. Flera av de undersökta företagen beskrev framtidsplaner som involverade just en 

uppskalningsprocess.  

 

Både Houdini och UFTD där uthyrning i nuläget inte tillhör den primära verksamheten planerar att i 

framtiden erbjuda uthyrning i större skala. Även Toolpool planerar att expandera i framtiden. Matti 

(Toolpool) insåg dock att en viktig framgångsfaktor var just småskaligheten. Hans vision var en 

platt organisation, det vill säga att öka antalet butiker men att dessa skulle agera som enskilda 

enheter. Butikerna skulle fortfarande vara småskaliga och belägna i närområden, för att behålla 

känslan av ett ytterst personligt bemötande.  

5.5.2 Marknadsföring 

Muniz Jr. och O'Guinn (2001) menade att en brand community fungerar som en marknadsförare av 

varumärket både innanför och utanför communityn. Hede & Kellett (2012) påvisade att online 

communities har blivit virtuella platser där företag och konsumenter tillsammans delar information. 

Både Spotify, Revibe och Deezer visade tendenser till dessa beteenden. Somliga företag använde 

produkten i sig själv som en marknadsförare (Malmö Järnhandel och City Bike). Vi fann även att 

somliga företag skapade marknadsföring genom att erbjuda en gratistjänst. 
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6.0 Diskussion 

6.1 Faktorer som rönt framgång för PSS 

I föregående kapitel redogjorde vi i vår illustration för de faktorer som rönt framgång för PSS. Vi 

har funnit att samtliga är viktiga för att framgångsrikt utforma ett PSS. Affärsidé, produkt och 

service ligger alla till grund för utformningen av erbjudandet. Då företaget utformar erbjudandet 

förekommer fyra faktorer som både påverkar och samspelar; kunder, brand community, teknologi 

och innovation. Dessa faktorer skapar de förutsättningar företag bör anpassa erbjudandet efter, men 

de kan även ses som verktyg för att förbättra och utveckla tjänsten ytterligare.  

 

Att hyra kläder kan anses gå emot rådande normer. Företag bör därför lägga vikt vid hur de 

presenterar erbjudandet och tjänsten. Det kan då erfordras att företag tänker utanför de traditionella 

ramarna. I vår undersökning fann vi att flera företag framgångsrikt omdefinierat sig själva och sin 

affärsidé. Inom textil- och modebranschen bör därför företag inte se sig som en aktör på marknaden 

som säljer kläder. För att ha relevans även i framtiden bör dessa företag istället fokusera på att 

erbjuda kunden lösningar som uppfyller dennes behov, och definiera sig som en leverantör för 

användning av kläder.  

 

Företag som erbjuder PSS möter två utmaningar: äganderelaterade problem och enkel komfort. 

Tjänsten måste erbjuda enkel komfort och vara utformad så att kunden upplever den som 

överlägsen existerande alternativ. Kunden måste uppleva ett mervärde i form av en högre nivå av 

funktion och komfort i tjänsten jämfört med ägda produkter. Erbjudandet måste ha relevans för 

kunden och tjänsten måste utformas kring hur kunden lever sitt liv. PSS skall anpassas efter 

användarens livsstil, och inte omvänt. Företag uppmuntras därför att aktivt involvera kunden i 

utformningen, samt att tjänsten bör vara utformad så att den erbjuder individanpassning. Produkten 

och tjänsten måste dessutom hålla hög kvalité för att attrahera och behålla kunder. 

 

Att avveckla ägandet av kläder kan även skapa äganderelaterade problem. Produkter fyller inte bara 

en praktisk funktion för kunden, utan är även ett verktyg för att uttrycka livsstil, identitet, status och 

identifikation med varumärket. Kunden väljer medvetet eller omedvetet märken med en profil som 

stämmer överens med deras självbild. Produkter kan även innehålla ett affektionsvärde och ha 

starka emotionella band till kunden. Ägandelös konsumtion kan även innebära att kunden är mindre 

varsam med produkter de hyr jämfört med om denne själv varit ägaren. I en tjänst är kunden 

användare, men även vårdare av produkten. De äganderelaterade problemen erbjuder därför både 

utmaningar och möjligheter.  

 

För att röna framgång fann vi att företag behöver finna lösningar för ägarrelaterade problem. Flera 

företag arbetade direkt eller indirekt med element från brand community. Brand community utgör 

en potentiell lösning för problem knutna till ägande. En stark koppling till övriga medlemmar i 

samspel med en gemensam identitet skapar pliktkänslor mot övriga medlemmar och mot 

varumärket. Vi menar därför att en ägarlös konsumtion inte nödvändigtvis utesluter en möjlighet för 

kunden att skapa en identitet då en brand community har potential att utgöra ett fullgott substitut. Vi 

menar även att en brand community har potential att skapa de ansvarskänslor som förmår kunden 

att behandla produkterna mer varsamt. Bardhi och Eckhardts (2012) undersökning visade dock att 

Zipcars försök att bygga en brand community fick motsatt effekt. Det är alltså inte tillräckligt att 

enbart försöka skapa en community för att lösa äganderelaterade problem. I vår undersökning har 

det framkommit att företagets image och produkten i sig har betydelse för om kunden vill 

identifiera sig med tjänsten. 

  

Två gemensamma områden för undersökta företag var marknadsföring och tillväxt. Uppskalning 

var något som samtliga respondenter betonade och samtliga företag arbetade aktivt med, alternativ 
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planerade att, expandera tjänsten och skala upp den. Vi menar därför att ett välfungerande PSS 

måste vara skalbart och kunna skalas till sådan storlek att den blir lönsam. Samtidigt fann vi att ett 

för stort företag riskerar att skapa anonymitet. Därför anser vi det av yttersta vikt att känslan av ett 

litet och personligt företag kvarstår trots att företaget expanderar. Vi understryker därför vikten av 

en platt organisation, eftersom företag då kan växa samtidigt som det behåller känslan av 

småskalighet. 

 

Trots att tidigare forskning visar att PSS kan utgöra en mer hållbar konsumtion fann vi att ingendera 

av undersökta företag framhöll hållbarhet som ett säljargument för sina kunder. Istället fokuserade 

samtliga på hur deras service förenklar kundens vardag. En av våra respondenter framhöll att detta 

var ett aktivt ställningstagande, då han menade på att begreppen miljö och hållbarhet blivit urvattnat 

och tappat sin betydelse. Bardhi och Eckhardts (2012) fann att Zipcar försökte profilera sig som 

miljösmart, vilket konsumenterna ratade. De var enbart intresserade av den nytta och de 

ekonomiska fördelar som tjänsten erbjöd. Vi anser därför att företag främst bör framhålla tjänstens 

nytta för kunden i sin marknadsföring, trots att en mer hållbar konsumtion kanske dessutom blir en 

konsekvens. 

 

6.2 Strategier som rönt framgång för PSS 

I vår undersökning fann vi även ett antal strategier som hjälpt företagen att röna framgång. En 

framgångsrik strategi är att erbjuda sina kunder gratis användning av tjänsten. Vissa företag erbjöd 

även kunder att testa tjänsten gratis under en begränsad period. Gratis användning och testperioder 

attraherar nya kunder. Det minskar trösklar och fungerar som en inkörsport.  

 

De företag som integrerat sin verksamhet med sociala media nyttjade dessa som 

marknadsföringsstrategi. För de undersökta företagen ledde exponeringen online till virtuell word-

of-mouth som genererade fler användare. Hos vissa företag fungerade även produkten i sig som 

marknadsföring för tjänsten och företaget, då designen var så unik att den direkt associerades till 

företaget. En hög igenkänningsfaktor underlättade differentiering och att skapa en nisch.  

 

Revibe sökte differentiering från andra musiktjänster genom en nisch av sitt erbjudande. De ville 

skapa ett mervärde och attrahera en specifik kundgrupp genom att erbjuda ett smalare men djupare 

utbud. De profilerade sig inte enbart genom sin musik utan även genom att försöka förmedla ett 

livsstilskoncept, genom att utveckla kringprodukter och arrangera events. En mer distinkt profil har 

potential att öka viljan från kunder att identifiera sig med produkten och tjänsten. I kontrast till 

föregående har en annan strategi istället varit att definiera företaget som komplement till 

existerande alternativ istället som direkt konkurrent. 

  

6.3 Möjlig struktur för PSS inom textil- och modebranschen 

Ovanstående faktorer och strategier har rönt framgång för undersökta företag inom sin respektive 

bransch. Vi anser därför att de bör beaktas och kan ses som inspiration till hur PSS kan utformas för 

textil-modebranschen. För att exemplifiera hur ett PSS kan implementeras i modebranschen har vi 

konstruerat en ritning med hjälp av PSB baserat på våra rön. Det är viktigt att poängtera att en 

produktserviceritning är unik för varje företags affärsmodell och måste därför utformas utefter varje 

unikt fall. Vår ritning baseras på affärsmodellen hos företag X som designar och säljer produkter i 

två egna butiker, X1 och X2. Vi presenterar här ett PSS i linje med de fynd som framkommit under i 

studien.   
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Fig. 5 
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7.0 Framtida forskning 

7.1 Förslag på framtida forskning 

Vi är medvetna om att det behövs utförligare studier för att undersöka och förstå PSS. Vidare 

forskning behövs för att verifiera eller kullkasta våra dragna slutsatser. Felaktigheter som sådana 

kan bero på skevt eller för litet urval. En annan möjlig anledning är den potentiella intervjuareffekt 

som det förligger risk för vid kvalitativa studier vilket medför att vi därmed bidragit till att skapa 

skev data. Vi ser även tydliga begränsningar i urvalet vi gjort och data behöver även samlas in från 

andra aktörer. Vi ser värde i att samla in data från kringliggande funktioner och användare inom 

textil- och modebranschen för att nå inblick i deras perspektiv på PSS-användning. Det ligger även 

värde i datainsamling från företag som ej använder PSS. Framtida forskning bör ske på såväl 

kvalitativa som kvantitativa nivåer för att nå en djupare förståelse och generaliserbarhet över en 

större population. Framtida forskning behövs inom flertalet områden för att säkerställa vilka 

faktorer som är värdeadderande för användare, i vilken mån det har inverkan på hållbar utveckling, 

hur samhället i övrigt ställer sig till dylika tjänsteerbjudanden samt den ekonomiska nyttan för både 

användare och leverantör. Det är vår förhoppning att vår småskaliga studie kan ligga till grund för 

sådan forskning.  
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Bilaga  

Intervjuguide 

Om företaget 
Berätta om företaget. 

(Hur ser en vanlig dag ut?) 

 

Affärsmodell 
Hur ser er affärsmodell ut? 

Varför valde ni den, jämfört med en traditionell? 

Fördelar/nackdelar 

Kan ni anpassa ert erbjudande efter kunden och i så fall hur? 

 

Innovation 
Vad ser ni som era framgångsfaktorer? 

Framgångsfaktorer inom er bransch   

 

Hållbarhet 
Värderingar?  

Hur rankar ni hållbarhet? 

Anser ni er hållbara? 

Tror ni era kunder ser er som hållbara? 

 

Kunderna 
Beskriv typisk kund och hens värderingar. 

Vad gör er speciella i kundens ögon? 

Vad gör er unika i kundens ögon? 

Vad värdesätter era konsumenter hos er? 

I hur stor utsträckning påverkar kunderna utformningen av era erbjudanden? 

Personaliserar ni era erbjudanden? 

 

Teknologi 
På vilket sätt har teknik hjälpt er? 

På vilket sätt är teknik viktig för er? 

Hur skulle teknik kunna hjälpa er att ytterligare utvecklat ert koncept? 

 

Community 
Har nu många stamkunder/trogna kunder? 

Engångskunder? 

Hur får ni era kunder att komma tillbaka? 

Finns det en community kring ert företag? 

Arbetar ni för att påverka den i någon riktning? 

Marknadsföring 

Hur skiljer ni er från andra företag? 

Hur når ni nya kunder? 

Vilka sidor lyfter ni fram? 

 

Tillväxt 
Framtidsplaner? 

Hur kommer ni utveckla ert koncept? 
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Påverkar ägandet användandet? 
Upplever ni att era kunder är vårdslösa med era produkter? 

Hur får ni era kunder att ”ta hand” om era produkter? 

 

Äganderättsproblematik 
Hur hanterar ni problemet med att ni fortfarande har ägandet? Ekonomiskt?  

Upplever ni en motvilja mot att hyra istället för att äga? 

Upplever ni att kunderna ställer sig positiva? Vill de hellre hyra än köpa?   
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