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1.  Inledning  
Sättet människor utnyttjar produkter och tjänster på står under förändring. Till skillnad från 

tidigare föredrar många att betala för en begränsad användning av en produkt eller tjänst, i 

stället för att äga den. Detta har bidragit till den snabba framväxten av delningsekonomin. 

(Matzler, Veider & Kathan, 2015) 

Delningsekonomi (DE) är en bred term och kan definieras på olika sätt (Bergh, u.å.). 

Begreppet introducerades för första gången år 2008 och definierades då som en tidsbegränsad 

konsumtion, där konsumenten hyr, byter eller delar produkter istället för att köpa dem. 

Konceptet är egentligen inte nytt i sig. Konsumenter har sedan länge delat på produkter som 

filmer, sportutrustning och bilar genom olika uthyrningstjänster, men förutsättningarna har 

förändrats genom framväxten av digitala nätverk och användandet har utvecklats till en mer 

konsumentdriven typ av aktivitet. (Puschmann & Alt, 2016) Senare definitioner av DE, eller 

gemensam konsumtion som det i vissa fall kallas, inkluderar även digitala plattformar som en 

del av fenomenet. Dessa plattformar beskrivs som kanalerna genom vilka konsumenterna 

möts och deltar i DE-aktiviteter och inkluderas i definitionen på grund av att de flesta DE-

tjänster är online-baserade. (Hamari, Sjöklint & Ukkonen, 2015) 

DE är som nämnt ett brett begrepp, men det finns fem sektorer som är speciellt framträdande. 

Vaughan och Daverio (2016) nämner kollaborativ finans, peer-to-peer-tjänster inom boende, 

peer-to-peer-tjänster inom transport och on-demand-tjänster inom hushåll samt on-demand-

tjänster inom professionella tjänster som de mest lovande områdena inom DE. Peer-to-peer 

(P2P) syftar till en plattformsbaserad aktivitet där konsumenter interagerar direkt med 

varandra (Investopedia, u.å.) och av sektorerna nämnda ovan är P2P-tjänsterna, det vill säga 

transport- och boendesektorerna, de största och mest etablerade i Europa (Vaughan & 

Daverio, 2016).  

P2P-tjänster inom boendesektorn innefattar tjänster som Airbnb. Airbnb är en plattform som 

gör det möjligt för privatpersoner att hyra olika typer av boenden av varandra (Airbnb, u.å.). 

Ett exempel på en transporttjänst som inte hamnar inom ramarna för P2P, men som inkluderas 

i DE, är DriveNow. DriveNow är en bil-delningstjänst där privatpersoner registrerar sig i en 

on-demand-tjänst som gör det möjligt att använda en bil vid behov och sedan lämna den på 
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valfri plats inom ett bestämt område. Bilarna ägs av företaget, men det finns ingen agerande 

tredje part mellan konsumenterna i användandet av tjänsten, då konsumenterna tekniskt sätt 

överlåter bilarna till varandra, men utan en direkt interaktion. (DriveNow, u.å.) Båda DE-

tjänsterna innefattar indirekta eller direkta interaktioner mellan konsumenter och möjliggörs 

genom applikationer (appar) där konsumenter kan ta del av tjänsterna. På grund av att DE är 

ett nytt koncept kan det vara intressant att undersöka två olika typer av DE-tjänster; en inom 

ramarna för P2P och en med influenser från ett mer traditionellt företagande. 

1.1  Bakgrund  

DE innebär en effektivisering av resurskonsumtionen, genom att dela tjänster och varor för att 

på så sätt minska överflöd (Bergh, u.å.). Trots ökade ansträngningar mot ett mer hållbart 

samhälle finns fortfarande ett stort behov av ytterligare och mer effektiva lösningar; DE utgör 

nya typer av möjligheter i detta avseende (Heinrichs, 2013). DE blir allt mer aktuellt i och 

med den växande oron för miljön. Tidigare har konsumenter avstått från etisk konsumtion; 

exempelvis miljövänliga val, på grund av bland annat ekonomiska faktorer, men eftersom DE 

till stor del bygger på ekonomiska lösningar öppnas möjligheten kring en både etisk och 

ekonomisk konsumtion. Utöver miljöaspekten är evolutionen av informations- och 

kommunikationstekniken en betydande orsak till den snabba tillväxten av DE-tjänster. 

(Hamari, et al., 2015) Sociala medier har förändrat synsättet på delning. Innan dess uppkomst 

var förekomsten av delning utanför personliga sociala nätverk ovanlig, men idag ser det 

annorlunda ut, då sociala medier underlättat delningen mellan konsumenter som saknar 

personliga förbindelser. Genom att använda sig av digitala plattformar kan DE-företag minska 

de upplevda delningsriskerna. Dessa kan bland annat innefatta bristande tillit mellan 

användare och kan motverkas genom att använda feedback från konsumenter för att försäkra 

nästkommande användare. (Schor, 2016) 

DE-tjänsterna som beskrivs i denna undersökning baseras på tjänsterna nämnda ovan. De 

innefattar företag som, genom en mobilapplikation, möjliggör en utväxling av tjänster mellan 

två privatpersoner, eller en indirekt delning av tjänster mellan privatpersoner. Företaget har 

vanligtvis ingen kontakt med någon av privatpersonerna, utan närvarar främst genom att 

utveckla appen och finnas till som stödfunktion vid eventuella problem eller frågor från 

användarnas sida, som Figur 1 illustrerar nedan. 
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Figur 1. Beskrivande modell för DE-tjänster. Egen bearbetning utifrån DE-tjänster presenterade ovan 

 

Det finns många rädslor kopplade till internetanvändning överlag. Många litar inte på 

säkerheten och är rädda för integritetsbrister och identitets- och 

kreditkortsinformationsstölder. Det tar tid att skapa tillit och metoderna för detta innefattar 

bland annat personlig kontakt, vilket gör att tillit via internet kan vara svårt att skapa, då den 

personliga kontakten inte är möjlig i samma utsträckning. Problem uppstår även på grund av 

att den digitala utvecklingen går snabbare än uppbyggnaden av tillit, vilket innebär att det 

finns behov av mer effektiva sätt att skapa tillit online. (Chaffey & Smith, 2008) Även om 

vissa attityder förblir desamma har andra följt den teknologiska utvecklingen. På grund av 

evolutionen av internet har glappet mellan en fråga och ett svar minimerats och på samma sätt 

kan konsumenter söka sig till sociala medier för omedelbara tillfredsställelser; allt utan någon 

större ansträngning. Åsikterna om detta skiljer sig mellan olika generationer. Generation X, 

födda mellan 1961 och 1981 (National Geographic, 2017; Bolton et al., 2013) har visat oro till 

att tekniken i många fall ansvarar för en så pass stor del av arbetet, då denna generation lärt 

sig att betydelsefulla prestationer grundar sig i hårt arbete. Personer från generation Y, födda 

mellan 1982 och 2001 (Bolton et al., 2013) har däremot utvecklat en världssyn som skiljer sig 

från de föregående generationernas. De är bland annat mindre materialistiska, då de 
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värdesätter upplevelser mer än fysiska föremål och de är mer positivt inställda till olika typer 

av gemensam konsumtion. (Seland, 2016)  

En undersökning av Vaughan och Daverio (2016) visar att svenska konsumenter använder 

DE-tjänster till en lägre grad än exempelvis länder som Spanien och Italien. Forskarna 

spekulerar i att detta kan bero på ekonomiska aspekter, men det finns ingen vetenskaplig 

grund för detta, vilket innebär att detta skulle kunna grundas i andra faktorer. 

Miljömedvetenheten bland svenskar ökar alltmer (Naturvårdsverket, 2016), däremot präglas 

den svenska kulturen av en relativt stark individualism (Hofstede, 2010). Dessa aspekter 

skulle kunna vara motsägande, då DE ofta involverar miljövänliga lösningar innefattande en 

gemensam konsumtion som möjligen motsäger individualismen hos individer.   

DE-företag har sedan deras uppkomst fått både kritik och beröm. De beskylls exempelvis för 

att inte motiveras av hållbara lösningar och klandras för att vara utnyttjande, pressa priserna 

för aggressivt och för att drivas av egenintresse. (Schor, 2016) DE-tjänster får även kritik för 

att ha ett fallerande betygsystem, där ansvaret för tjänsterna och varorna till stor del faller på 

användarna. Systemet bygger på att användarna är ärliga för att betygen ska spegla 

verkligheten, vilket innebär att om en användare exempelvis avstår från att ge en annan 

användare ett dåligt betyg för en dålig upplevelse blir betyget för denna användare 

missvisande för nästkommande användare. Som tidigare nämnt så finns det även många som 

förespråkar DE-företag. Kumar (2015) menar att DE innebär nya typer av tjänster och att 

dessa kan användas på sätt som tidigare inte varit möjligt. Ett av de vanligaste argumenten är 

också att de har en positiv effekt på miljö och hållbarhet, då DE-tjänster kan bidra till en 

minskad överflödig konsumtion genom att möjliggöra delning av tjänster och produkter 

(Pickell, 2016). 

1.2  Problemformulering  

Enligt en undersökning av Vaughan och Daverio (2016) är adaptionen av DE-tjänster lägre i 

Sverige än i länder från södra Europa. DE är ett relativt nytt fenomen, vilket innebär att 

forskningen kring ämnet är bristande i vissa avseenden. Det finns mycket samhällsorienterad 

forskning, om exempelvis DE:s positiva aspekter utifrån miljö- och hållbarhetsperspektiv och 

om negativa strukturella aspekter. Det finns även ett antal undersökningar som behandlar 

konsumenters motivation till att delta i DE (Hamari, et al., 2015; Böcker & Meelen, 2016) 
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och undersökningar som kartlägger användning och framtidsvisioner för DE (Vaughan & 

Daverio, 2016). Forskning kring svenskars uppfattningar och beteendeintentioner till DE-

tjänster är däremot bristande, vilket innebär ett kunskapsgap inom en snabbt växande 

marknad. 

Det finns faktorer som talar både för och emot svenska konsumenters acceptans av DE-

tjänster. Den ökade miljömedvetenheten bland svenskar (Naturvårdsverket, 2016) skulle 

potentiellt kunna innebära ett ökat intresse för hållbara lösningar som DE-tjänster. Det finns 

som tidigare nämnt ett behov av hållbara lösningar (Heinrichs, 2013) och på grund av den 

ökande miljömedvetenheten hos svenska konsumenter öppnas möjligheten att utvidga detta i 

deras privatliv. De två största DE-sektorerna, tjänster inom transport och inom boende, skulle 

potentiellt kunna bidra till ett mer hållbart samhälle genom en minskad överflödig konsumtion 

i konsumenters privatliv. Ytterligare en indikation på ett potentiellt intresse för denna typ av 

tjänster är den svenska internetanvändningen. Majoriteten av svenskar mellan åldrarna 12-55 

år använder internet och 90-98 procent använder dessutom internet i mobilen (Davidsson & 

Findahl, 2017). Trots att internetanvändningen hos generation X och Y är hög (Davidsson & 

Findahl, 2017), skiljer sig dock deras attityder gentemot teknikanvändning och gemensam 

konsumtion. Generation Y har visat sig mer positivt inställda, medan det finns indikationer 

från generation X att tekniken bör få mindre utrymme. (Seland, 2016) Den generellt bristande 

tilliten till internetanvändning på grund av säkerhetsaspekter (Chaffey & Smith, 2008) och 

svenskars individualistiska tänkande (Hofstede, 2010) utgör ytterligare aspekter som kan 

påverka konsumenternas uppfattningar till DE och de två sektorerna. 

Puschmann och Alt (2016) menar att DE-modeller kan komma att utvecklas och ändras 

utefter konsumenters behov; att produkter och tjänster kommer utformas med ett ut-och-in-

tänk, snarare än det tidigare in-och-ut-tänket som präglas av företags antaganden om 

konsumenternas behov. Den bristande informationen om skillnaderna mellan generation X:s 

och Y:s uppfattningar och beteendeintentioner gentemot DE, samt påverkande faktorer till 

detta, förevisar ett behov av utökade studier. Utan denna utökade kunskap försvåras 

möjligheten att utforma och anpassa DE-tjänsterna gentemot respektive generationer. En 

klarare bild av generationernas olika uppfattningar och beteendeintentioner till dessa tjänster 

kan indikera vilken riktning dessa sektorer kan komma att ta i Sverige. 
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1.3  Syfte  

Syftet är att undersöka generation X:s och Y:s uppfattningar och beteendeintentioner 

gentemot delningsekonomitjänster inom boende och transport. Detta för att se hur framväxten 

för de två sektorerna kan komma att se ut i Sverige och om sektorerna upplevs mer eller 

mindre attraktiva beroende på generationstillhörighet. 

1.4  Frågestäl lningar  

• Hur ser generation X:s och Y:s uppfattningar och beteendeintentioner ut gentemot 

delningsekonomitjänsterna inom boende och transport? 

• Till vilken grad påverkar upplevd användbarhet, upplevd användarvänlighet och tillit 

generationernas uppfattningar och beteendeintentioner till tjänsterna? 
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2.  Teoretisk  referensram  
Detta kapitel presenterar den teoretiska referensramen som ligger till grund för arbetet. Den 

utgörs av teorier och modeller från tidigare forskningsartiklar, som sedan anpassats för att 

på bästa sätt undersöka frågeställningarna i undersökningen. Kapitlet avslutas sedan med en 

teorimodell som förklarar sambanden inom den teoretiska referensramen. 

2.1  Generationer  

Termen generationer används för att beskriva den genomsnittliga intervallen av tid mellan 

födseln av föräldrar och födseln av deras barn. Detta har lett till att generationer vanligtvis har 

haft ett spann på 20-25 år. I forskningssammanhang har detta använts för att beskriva 

folkgrupper som formats utav liknande händelser och idéer utifrån när de var födda, i syfte att 

forska kring generaliseringar för dessa folkgrupper. (McCrindle & Wolfinger, 2010) Eftersom 

det teoretiska underlaget för svenska generation X och Y är bristande (Lundberg & 

Gullstrand, 2006) används underlag från studier på amerikanska urvalsgrupper.  

2.1.1  Generation  X  

Generation X beskriver den generation av människor som föddes någon gång mellan början 

av 60-talet och början av 80-talet. Däremot avgränsar olika forskare och studier det exakta 

spannet på olika sätt. För att få en mer heltäckande bild av en större generation kommer denna 

undersökning använda sig av en bredare definition, där generation X definieras som personer 

födda mellan 1961 och 1981 (National Geographic, 2017; Bolton, et al., 2013). Generation X 

har beskrivits som en cynisk generation, vilket personer från generation X även själva tycker 

att de är. Detta går ironiskt nog emot studier som har visat att de har en positiv syn på deras 

egna liv på en individuell nivå. (Arnett, 2000) Forskning har även visat att de är en relativt 

glad generation (Miller, 2011). Ekonomiska svårigheter, kopplat till en ökad medvetenhet 

kring problem som brottslighet och miljöförstörelse, anses ligga till grund för generationens 

cynism (Arnett, 2000). Generation X var med och gjorde internet populärt och betraktas vara 

mer teknologiskt alerta än deras föregångare, vilket vanligtvis är fallet för yngre generationer. 

En studie visar att generation X byter jobb ofta, där de i genomsnitt bytt jobb nio gånger vid 

32 års ålder. Detta kan associeras till tveksamma attityder gentemot större företag, återigen på 
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grund av dåliga ekonomiska förutsättningar när de tog sig in på arbetsmarknaden. I stället 

prioriterar de egna mål och karriären över företaget de arbetar för. (Reisenwitz & Iyer, 2009) 

2.1.2  Generation  Y  

Generation Y, även kallade ”Millenials”, har likt generation X en ganska otydlig gräns för när 

den börjar och slutar, men i denna undersökning definieras generationen som människorna 

födda mellan 1982 och 2001, där artikeln av Bolton et al. (2013) återigen använts som stöd 

för valet av tidsspann. För en generation som ofta kallas lata i media så har generation Y haft 

relativt hårda motgångar i sin uppväxt och utgång på arbetsmarknaden (Cleary, 2017). De är 

mer välutbildade, har sämre lön och högre lån än tidigare generationer, samtidigt som de 

växte upp under finanskrisen som började 2008. De har även svårare att hitta en bostad och få 

lån och bor därmed i större utsträckning hemma hos sina föräldrar längre än tidigare 

generationer. (Guest, 2016) Trots detta bedöms generation Y vara positiva och idealistiska. 

(Reisenwitz & Iyer, 2009) 

Reisenwitz och Iyer (2009) drar i en studie kring skillnaderna mellan generation X och Y, ett 

antal olika slutsatser om generationerna. I studien bedöms generation X ha högre 

varumärkeslojalitet än generation Y, möjligen då generation Y i ännu större utsträckning 

växte upp med tillgång till information och möjligheten att utforska ett varumärke eller en 

produkt online. Generation Y bedöms även i studien, likt generation X gentemot tidigare 

generationer, vara ännu mer teknologiskt insatta än generation X. Studien visar också att 

generation Y är mindre rädda för att ta risker än generation X. 

2.2  Technology  acceptance-‐modellen  

Technology acceptance-modellen (TAM) introducerades av Davis (1989) och beskriver hur 

upplevd användarvänlighet och upplevd användbarhet ligger till grund för användaracceptans 

av teknologiska system. Davis (1989) upplevde att det fanns en avsaknad av åtgärder som 

förklarar sambanden mellan konsumenters uppfattningar och beteenden; TAM skapades 

därför för att utöka förståelsen för detta. Sedan dess skapelse har modellen kommit att bli den 

mest framträdande modellen inom dess område och har även utökats för en bredare 

tillämplighet. TAM-modeller är vanligtvis anpassade till arbetslivssituationer, men har även 

använts i andra sammanhang; exempelvis i koppling till online-undervisning. (Tarhini, Elyas, 
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Akour & Al-Salti, 2016) Sedan Davis (1989) skapade den ursprungliga TAM har flera 

utökade modeller presenterats; bland annat TAM2 och TAM3 (Venkatesh & Bala, 2008; 

Venkatesh & Davis, 2000) som används i detta arbete och beskrivs mer ingående nedan. 

Denna studie baseras på en anpassad modell, utifrån tidigare TAM-modeller, uppbyggd av 

faktorer som är relevanta till konsumenters uppfattningar och beteendeintentioner kring DE-

tjänster.  

2.2.1  Den  ursprungliga  modellen  

Beteendeintention (BI) innefattar en persons avsikt och benägenhet att utföra ett visst 

beteende och är en direkt föregångare för det faktiska beteendet (FB), vilket styrks av en rad 

empiriska studier. Det faktiska beteendet är det beteende som personen i fråga inte bara har 

för avsikt att utföra, utan faktiskt genomför och sannolikheten för FB är större desto starkare 

BI är. (Tarhini, et al., 2016) 

BI påverkas av två övertygelsefaktorer; upplevd användbarhet (UA) och upplevd 

användarvänlighet (UAV) (Venkatesh & Bala, 2008). UA indikerar måttet av förmånlighet 

användaren uppfattar att systemet ger. Med andra ord, hur stor nytta systemet i fråga upplevs 

ha för användarens prestationsförmåga (Davis, 1989) eller till vilken grad ”fördelar ses 

överväga kostnader” (Tarhini, et al., 2016, s 75). Venkatesh och Davis (2000) redogör för att 

åtskilliga empiriska studier har visat på att UA är en stark påverkande faktor för BI. På grund 

av denna starka inverkan menar de även att det är viktigt att förstå de bakomliggande faktorer 

som influerar UA (Venkatesh och Davis 2000). Dessa faktorer innefattas i den utökade 

modellen TAM2 som presenteras i nästkommande avsnitt. Den ursprungliga modellen av 

TAM innefattar alltså inte dessa; däremot presenteras UAV som en påverkande faktor för UA 

(Tarhini, et al., 2016; Venkatesh & Davis, 2000) och beskrivs som graden av ansträngning en 

person upplever behövs för att använda ett system (Davis, 1989). UAV:s påverkan på UA 

förklaras genom att ett system blir mer användbart om det är enkelt att använda (Venkatesh & 

Davis 2000). I den ursprungliga modellen står de båda övertygelsefaktorerna parallellt 

gentemot BI. Däremot noterades redan då det starkare bandet mellan BI och UA, samt en 

eventuell determinerad relation mellan UAV och UA. (Davis, 1989) 
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2.2.2  TAM2  

Som Venkatesh och Davis (2000) uttrycker är det viktigt att förstå de bakomliggande 

faktorerna till övertygelsefaktorerna. Detta har bidragit till utvidgade TAM-modeller, där fler 

faktorer av detta slag adderats. År 2000 presenterades TAM2, där den ursprungliga modellen 

utökades med sociala och kognitiva processer, innefattande faktorer som påverkar UA och 

UAV (Venkatesh & Davis, 2000). I kontexten för detta arbete används faktorerna subjektiv 

norm, relevans, produktkvalitet och påtaglighet av resultat, som är bearbetningar utifrån några 

av TAM2-faktorerna.  

Subjektiv norm består av externa influenser som påverkar både UA och BI. De externa 

influenserna definieras som en ”persons uppfattningar att de flesta människor som är viktiga 

för honom tycker att han borde eller inte borde utföra beteendet i fråga” (Venkatesh & Davis, 

2000, s.187). Venkatesh och Davis (2000) menar att dessa typer av influenser kan leda till BI, 

även om personen egentligen inte själv har överensstämmande uppfattningar. De förklarar 

även hur den subjektiva normen kan vara en påverkande faktor till UA, då personen kan 

uppfatta en handling som förmånlig för sin personliga status och på så sätt uppfattar systemet 

som användbart. 

De kognitiva processerna; relevans, produktkvalitet och påtaglighet av resultat, har inga 

kopplingar till de sociala processerna, utan står som självständiga påverkande faktorer 

gentemot UA. Relevans är direkt kopplat till UA, då uppfattningen om användbarheten 

grundas i att det finns en uppfattning om relevans. I TAM2 förekommer relevans i kontexten 

av ett jobbsammanhang och definieras då i hur relevant ett system är för en jobbsituation. 

(Venkatesh & Davis, 2000) I detta arbete kommer relevans i stället kopplas till hur relevant en 

tjänst är i privat kontext. Produktkvalitet utgår ifrån hur väl en produkt utför de 

arbetsuppgifter den är ämnad att utföra (Venkatesch & Davis, 2000). Relevans avgör alltså 

vilket typ av produkt som är relevant för arbetet, medan produktkvalitet avgör vilken specifik 

produkt som utför arbetet bäst. För att personen i fråga ska uppfatta användbarheten av 

produkten spelar även påtaglighet av resultat in. (Venkatesch & Davis, 2000) För att uppnå 

bättre och mer effektiva lösningar krävs mer än att enbart tillgängliggöra dessa lösningar för 

konsumenterna; de behöver även se värdet i att använda dem. Davis (1989) menar att 

användare ofta har en ovilja att acceptera och använda system som finns tillgängliga och att 

detta kan leda till att förbättrade system förblir oanvända. 
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2.2.3  TAM3  

I TAM3 utvecklar Venkatesh och Bala (2008) modellen ytterligare, genom att addera faktorer 

som influerar UAV. I sammanhanget av denna undersökning inkluderas digital själv-förmåga, 

uppfattad extern support och upplevt nöje. Venkatesh och Bala (2008) kopplar själv-förmåga 

till datoranvändning och en persons tro om sin egen kapacitet att klara av detta. Eftersom DE-

tjänsters användningsområde innefattar andra digitala verktyg används därför benämningen 

digital själv-förmåga i denna undersökning. Uppfattad extern support innefattar en persons 

uppfattningar om huruvida det finns externa stödresurser för att underlätta användandet. Detta 

kan innefatta både professionell support och hjälp från personer i användarens närhet. Upplevt 

nöje innefattar graden av underhållning personen i fråga upplever vid användning, oberoende 

av prestation (Venkatesh & Bala, 2008). 

2.3  Ti l l i t   

Det finns mycket forskning kring vikten av relationer inom företagsekonomi, där tillit bedöms 

vara en viktig faktor gällande huruvida en konsument ska vilja ha en relation eller göra affärer 

med ett företag (Garbarino & Johnson, 1999). Det saknas dock forskning gällande tillit inom 

just DE, där forskning för tillit inom e-commerce istället ofta används som grund (Ert, 

Fleischer & Magen, 2016). DE-företag fungerar inte likadant som traditionella företag, då de 

främst jobbar med att förmedla tjänster och produkter mellan privatpersoner, vilket ofta 

innebär att huvudansvaret läggs på privatpersoner. Airbnb är ett exempel på detta, då deras 

användarvillkor uttrycker hur en stor del av ansvaret för uthyrningen av en bostad läggs på 

ägaren, det vill säga tjänstens användare och inte företaget (Giorganni, 2015). Dessa företag 

agerar ofta utifrån ett betygssystem som ska kompensera för detta och generera tillit hos 

kunderna, med blandade resultat (Schor, 2016). Huruvida tillit är en motiverande faktor inom 

DE har även ifrågasatts, där Schor (2016) argumenterar att attraktionen till DE kan vara 

baserad på spänningen i att göra affärer med främlingar, eller en desperation frammanad av en 

världsomfattande lågkonjunktur. Ert et al. (2016) nämner i deras undersökning kring Airbnb 

att deras betygssystem inte har någon påverkan kring hur ofta någon som hyr ut sin lägenhet 

genom tjänsten får bokningar; de som letar efter en lägenhet att hyra tittar snarare på 

användarens bilder och bedömer dennes pålitlighet utefter detta. Användarna som bedömdes 

se mer trovärdiga ut i sina bilder hyrde ut sina lägenheter oftare. Där en bild inte är inblandad 

är situationen annorlunda. En studie av Resnick & Zeckhauser (2002) kring eBays 
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betygssystem har exempelvis visat att de med bättre betyg ofta säljer fler varor, där Resnick 

och Zeckhauser även påpekar vikten av tillit inom transaktioner över internet. 

Detta är något många forskare verkar vara överens om; att tillit har en roll att spela när det 

gäller internettransaktioner. I en studie om tillit inom e-tjänster kommer Gefen (2000) fram 

till att tillit och bekantskap med en tjänst har en anknytning till huruvida en konsument 

kommer att genomföra ett köp genom tjänsten eller inte. Den indikerar att även om 

bekantskap är en faktor i valet, så är en viktigare faktor konsumentens generella ställning till 

tillit. Colesca (2007) menar även att det finns ett starkt samband mellan tillit och användning 

av e-tjänster då det finns många riskfyllda komponenter. 

2.3.1  En  t i l l i tsmodell    för  e-‐tjänster  

Tillit beskrivs som ett tillkortakommande för TAM (Gefen, Karahanna & Straub, 2003). 

Därför har även en tillitsmodell som behandlar e-tjänster adderats som ett komplement. För 

att undersöka tillit för e-tjänster utvecklade Lee & Turban (2001) en modell i sin artikel “A 

trust model for consumer internet shopping”. Den ämnar specifikt undersöka konsumentens 

tillit till internet-shopping, vilket definieras som benägenheten hos en konsument att vara 

sårbar till agerandet av företaget eller personen den förhandlar med genom en e-tjänst. 

Modellen innehåller fyra grundkategorier: tillit gentemot motpart, tillit till internet som ett 

medium att göra affärer inom, kontextuella faktorer och övriga faktorer. (Lee & Turban, 

2001) Övriga faktorer bedömds inte vara relevant för denna undersökning och utelämnas 

därför. Faktorerna som inkluderas i studien benämns som tillit gentemot motpart, tillit till 

medium och kontextuella faktorer. I bedömandet av tillit gentemot motpart, vilket innefattar 

motparten i transaktionen, involveras motpartens kompetens, välvilja och integritet (Lee & 

Turban, 2001). Kompetens innefattar enligt Lee och Turban (2001) huruvida konsumenten 

bedömer att motparten har de färdigheter som behövs för att agera inom mediet. I 

undersökningens kontext handlar detta om generationernas uppfattningar om företagens och 

användarnas kompetenser att agera inom tjänsternas appar. Välvilja och integritet beskrivs av 

Lee och Turban (2001) som konsumenternas tillit till huruvida motparten agerar etiskt och 

pålitligt. När det gäller tillit till mediet; i detta sammanhang tjänsternas appar, baseras tilliten 

på mediets uppfattade tekniska förmåga, prestationsnivå och konsumentens förståelse av de 

underliggande karakteriseringarna som styr mediets beteende. Teknisk förmåga handlar om 

kapaciteten att utföra uppgifterna mediet tilldelats och prestationsnivå innefattar mediets grad 
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av hastighet, pålitlighet och tillgänglighet. Kontextuella faktorer är kringliggande faktorer 

som antingen påbygger eller bibehåller tilliten till tjänsten. I internetsammanhang utgör detta 

ofta säkerhetsfrågor, där tredjeparts-certifieringar och liknande kan ge en positivare bild av 

säkerhet. (Lee & Turban, 2001) I den här undersökningens fall för DE ingår även 

betygssystem, användarverifiering och försäkringssystem som tjänsterna ofta inkluderar, som 

en kontextuell faktor.  

2.4  Teorimodell      

Figur 2 nedan redovisar sambanden inom den teoretiska referensramen i undersökningen. 

Generation X:s och Y:s uppfattningar och beteendeintentioner kring DE-tjänster undersöks 

med hjälp av den teoretiska referensram som presenteras i detta kapitel. Då DE är ett relativt 

nytt fenomen i Sverige är målet med undersökningen att studera generationernas 

beteendeintentioner (BI), vilket innebär att det faktiska beteendet utelämnas från 

undersökningen. Subjektiv norm, relevans, produktkvalitet och påtaglighet av resultat utgör 

påverkande faktorer för upplevd användbarhet (UA) och digital själv-förmåga uppfattad 

extern support och upplevt nöje är påverkande faktorer till upplevd användarvänlighet (UAV). 

För att ta reda på hur dessa bestämmande faktorer påverkar generationernas uppfattningar om 

DE-tjänsterna appliceras generationerna som moderatorer, alltså beroende variabler, till UA 

och UAV. UA och UAV fungerar i sin tur som bestämmande faktorer till BI; UAV påverkar 

även UA. Då tillit är en betydande faktor i konsumenters agerande gentemot företag 

(Garbarino & Johnson, 1999) appliceras detta som en moderator mot BI, från UA och UAV. 

Detta syftar visa hur stor inverkan tillit har i generationernas BI, oberoende av UA, UAV och 

deras bestämmande faktorer. Tillit utgörs i sin tur av tillit till motpart och medium, samt 

kontextuella faktorer. Sista steget i modellen utgörs av BI, vilket blir resultatet av de tidigare 

stegen och dess påverkande faktorer och moderatorer.  
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Figur 2. Egen bearbetning utifrån modeller och teorier presenterade ovan 
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3.  Metod  
Detta kapitel beskriver och motiverar valen av arbetets utformning och utförande. 

Kopplingen mellan undersökningens teorier och enkätundersökningen presenteras och 

urvalet för undersökningen beskrivs. Kapitlet presenterar även analysmetoden för arbetet. 

3.1  Utformning  &  genomförande  av  undersökningen  

Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkätstudie (se bilaga 1.) i form av en sju-

skalig likertskala, där respondenterna fick ta ställning till huruvida de instämde eller inte 

instämde med de påståenden de ställdes inför. 1 på skalan representerade “instämmer inte 

alls” och 7 representerade “instämmer helt”. Skalsteg 4 tolkades som ett neutralt svar, då detta 

varken indikerade ett instämmande eller icke-instämmande. Bryman & Bell (2013) menar att 

kvantitativa studier är effektiva i fall då undersökningen har en tydlig riktning, det vill säga 

där mätobjektet för undersökningen bestämts på förhand. Detta kallas att arbeta utifrån en 

deduktiv forskningsmetod, där resultatet blir en följd av teorier i motsats till en induktiv 

forskningsmetod där en teori utarbetas från undersökningens resultat (Bryman & Bell, 2013). 

I och med att undersökningen hade tydliga frågeställningar med ett klart mål där 

beteendeintentioner skulle mätas bedömdes en deduktiv forskningsmetod vara passande, och 

därmed gjordes alltså även valet att göra en kvantitativ studie. Vidare motivation för detta var 

att studien använde en komparativ forskningsdesign som passar bättre ihop med en deduktiv 

forskningsmetod, vilket förklaras tydligare i nästa stycke. 

Som forskningsdesign användes en komparativ design då skillnaderna mellan generation X:s 

och generation Y:s beteendeintentioner gentemot DE-tjänster skulle undersökas. En 

komparativ design samlar in data från minst två olika urvalsgrupper och undersöker därefter 

skillnaderna mellan dessa (Bryman & Bell, 2013). Detta applicerades genom att samla in data 

från de olika generationerna i form av enkäter, med syftet att jämföra skillnaderna mellan 

dem. I denna undersökning utgjordes variablerna av de olika enkätfrågorna. Påståendena 

utformades med grund i teorierna, beskrivna i teorisektionen och datan som samlades in var 

svaren från respondenterna. Bryman och Bell (2013) menar även att enkäter är ett effektivt 

verktyg för att ställa frågor till en folkgrupp utan att undersökningen drabbas av en så kallad 

“intervjuareffekt”. Med detta menas en situation där intervjuaren kan påverka svaren som 

respondenterna anger, bland annat genom att respondenterna kan vilja framställa sig själva på 
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ett positivt sätt. Enkäter undviker detta genom att tillåta respondenterna vara anonyma och 

undvika att de hamnar i en position där de kan kritiseras eller dömas för sina val (Bryman & 

Bell, 2013). Undersökningen hade begränsat med tid och resurser, då den utfördes av 

studenter med en deadline. Även i detta syfte ansågs enkäter som ett bra val då det är en billig 

och snabb metod för att undersöka en större folkgrupp (Bryman & Bell, 2013). Något som 

även var viktigt för undersökningen var som tidigare nämnt att det inte förekom någon 

variation i påståendena som ställdes, då undersökningen var komparativ. Även i relation till 

detta var det fördelaktigt att använda sig av en enkät, då Bryman & Bell (2013) nämner att en 

av fördelarna med att använda sig av en enkät är att samma frågor ställs på ett neutralt sätt till 

alla respondenter. För att undvika variationer ställdes enbart slutna frågor i enkäten. Slutna 

frågor ansågs även lämpliga eftersom undersökningen hanterade ett relativt okänt 

forskningsområde. Detta då begränsade svarsalternativ förenklar genomförandet för 

respondenten, då givna svarsalternativ kan förtydliga betydelsen av frågorna (Bryman & Bell, 

2013). Ett vanligt problem för enkäter är att det blir många bortfall. De respondenter som valt 

att svara på enkäten och de som valt att avstå kan också representera olika personlighetstyper, 

vilket kan leda till en skev representation av urvalsgruppen. (Bryman & Bell, 2013) Detta 

försökte undvikas på ett flertal sätt, exempelvis genom enkätens layout vilket kommer att 

beskrivas senare, men även genom att dela ut enkäten personligen till en viss andel av 

respondenterna. Genom att personligen kontakta respondenter var det möjligt att understryka 

vikten av deras deltagande och på så sätt motivera dem att svara. 

Utformandet och distributionen av enkäten gjordes genom programmet Google forms online. 

Enkäten delades upp i två delar; en för alla påståenden gällande transportsektorn och en för 

alla påståenden gällande boendesektorn, där respondenterna fick svara på ena delen först och 

sedan den andra. När enkäten var färdigutformad genererades en länk till enkäten, som 

delades ut på två olika sätt. Dels genom Facebook och dels genom att skriva ut en stor mängd 

pappersflikar med länken nedskriven, som delades ut till personer inom urvalsgruppen. 

Stegen som togs för att nå ut till urvalsgrupperna beskrivs tydligare i urvalsdelen av 

undersökningen. 

Då undersökningsämnet är relativt nytt i Sverige ansågs en avgränsning för undersökningen 

viktig. För att få fram ett relevant resultat beslutades det vara mer lämpligt att begränsa antalet 

scenarier och applicera en utförlig teoretisk referensram på dessa. Valet att inkludera två 
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scenarier begränsade undersökningens bredd, men det ansågs viktigare att undersöka två 

scenarier mer utförligt än att övergripande undersöka fler scenarier. Kvantitativa studier 

kritiseras ofta för att inte vara djupgående (Bryman & Bell, 2013). Detta i kombination med 

okunskapen inom forskningsområdet motiverade undersökningens bredd. 

3.1.1  Layout  

Enkäten bestod av två scenarier som beskrev två olika typer av DE-tjänster. Scenarierna 

bearbetades fram utifrån DE-sektorerna, som beskrevs i inledningskapitlet, och skildrade en 

DE-tjänst från transportsektorn och en från boendesektorn. Då DE är ett relativt nytt fenomen 

bedömdes det lämpligt att utforma tjänsterna på sätt som inte skulle uppfattas för radikala för 

respondenterna, men samtidigt innefattas i DE-sektorerna. Bryman och Bell (2013) menar att 

en tydlig introduktionstext kan minska risken för bortfall. De syftar även till att 

respondenterna till en undersökning bör informeras om enkätens anonymitet, för att hålla en 

etisk nivå på undersökningen. Innan presentationen av första scenariot informerades därför 

respondenterna om enkätens anonymitet och övergripliga innehåll. För att fånga och behålla 

intresset hos respondenterna är det också viktigt att inleda enkäten med de frågor som bedöms 

vara mest intressanta för respondenterna (Bryman & Bell, 2013). De första påståendena i de 

två scenarierna bestod därför av påståenden om generella åsikter, då dessa bedömdes relativt 

simpla i sin utformning och på så sätt är lättare att ta till sig för respondenterna. Då enkäten 

var relativt lång så formulerades samtliga påståenden på så enkla sätt som möjligt, utan att 

frångå den teoretiska kopplingen. I stället för att använda begrepp som delningsekonomi 

beskrevs tjänsterna i scenarier kopplade till påståenden som inte krävde någon förkunskap 

inom ämnet. Enkäten var från början tänkt att ha ett ”vet ej”-alternativ med på samtliga 

påståenden. För att motivera respondenterna till ett ställningstagande inkluderades dock detta 

i scenariernas introduktionstexter i stället. Detta genom att informera om att påståenden som 

respondenten eventuellt inte kan ta ställning till kan lämnas obesvarade. En tydlig men 

konsekvent urskiljning av textens storlek och stil gjordes även för de olika delarna av enkäten. 

Rubrikerna i enkäten följde en design, medan informationstexten följde en annan och 

påståendena följde en tredje. Detta gjordes så att enkäten skulle bli mer tydlig och lätt att 

besvara, för att undvika att respondenten gjorde misstag i sin ifyllning av enkäten, samt 

underlätta deltagandet för respondenterna.  
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3.2  Val   av  teorier  

Då studien ämnade undersöka beteendeintentionerna för generation X och Y gentemot de 

utvalda DE-tjänsterna valdes två modeller som bedömdes som effektiva verktyg för att kunna 

genomföra detta. Då generation X och Y utgjorde utgångspunkten för arbetet sammanställdes 

tidigare forskning om de båda generationerna för att bilda en teoretisk grund för analysen av 

undersökningen. De modeller som valdes ut var en anpassad variant av TAM (technology 

acceptance model) och en modell för tillit skapad av Lee & Turman (2001). TAM bedömdes 

vara användbar då samtliga av de DE-tjänster som undersökningen baserades på använde sig 

av appar för att erbjuda en tjänst som är ny för svenska konsumenter. Detta då TAM är 

utformad för att undersöka just beteendeintentioner gentemot nya teknologiska tjänster. För 

att komplettera TAM användes delar av en modell för tillit till e-tjänster, denna anpassades 

sedan för att fungera ihop med TAM. För att modellen skulle bli relevant för undersökningen 

anpassades den även utifrån DE-tjänster. Gefen, Karahanna & Straub (2003) nämner tillit som 

ett tillkortakommande för TAM, vilket också ligger till grund för att tillitsmodellen lades till i 

undersökningen. Dessutom ansågs tillit vara ännu viktigare för att undersöka DE-tjänster då 

det ofta är fler parter inblandade i dessa tjänster, jämfört med traditionella e-tjänster. Kamal & 

Chen (2016) understryker detta då de menar att det vanligaste problemet för tillit inom 

delningsekonomin är misstron gentemot andra deltagande privatpersoner. 

3.3  Urval   

De DE-tjänster som bedömdes vara av störst intresse att undersöka var tjänster för boende och 

transport. P2P-tjänster inom boende och transport är de två största sektorerna inom DE i 

Europa (Vaughan & Daverio, 2016), vilket motiverade valet av undersökningsområde. 

Anledningen till att scenariot från transporttjänsten baserades på en DE-tjänst som inte 

inkluderas i P2P-konceptet var för att undersöka om nivån av företagets inblandning 

påverkade generationernas benägenhet att acceptera tjänsterna. Då undersökningen gjordes i 

form av en enkätstudie, var det även relevant att inte göra forskningen för bred. Ett större 

antal frågor ökar enligt Bryman och Bell (2013) risken för bortfall, vilket också var en 

anledning till att undersökningen begränsades till de två valda sektorerna. 

Urvalsramen för respondenterna var konsumenter från generation X och generation Y i 

Sverige. Då studien ämnade undersöka eventuella indikationer på uppfattningar och 
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beteendeintentioner från urvalsramen; alltså inte en generell sanning för hela urvalsramen, 

valdes respondenter genom ett bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Bekvämlighetsurval 

innebär att undersökningen riktas mot personer som finns tillgängliga (Bryman & Bell, 2013) 

och ansågs lämpligt på grund av forskarnas begränsade resurser och tidsram. 

Bekvämlighetsurval kan fungera som en grund för fortsatta studier, då denna typ av 

undersökning ge indikationer på hur framtida studieresultat inom forskningsämnet kan se ut 

(Bryman & Bell, 2013). Snöbollsurval beskrivs av Bryman och Bell (2013) som en metod där 

relevanta respondenter kontaktas och sedan ombeds föra undersökningen vidare inom sina 

kontaktnät. Detta ansågs passande då enkäten distribuerades via Facebook och således enkelt 

kunde spridas vidare, genom att ombe befintliga respondenter att vidarebefordra enkäten. 

Detta bedömdes också vara passande då en snöbollseffekt ansågs vara en potentiell metod att 

nå ut till ett bredare urval av båda generationer, där respondenter tillhörande respektive 

generation potentiellt skulle kunna hjälpa att nå ut till deras åldersspann. Enkäten delades 

även ut i olika Facebook-grupper där urvalsgruppen kunde tänkas befinna sig. Där enkäten 

distribuerades manuellt via pappersflikar var det till större grad möjligt att kontrollera vilka 

åldersgrupper som svarade på enkäten, för att även på detta sätt försäkra att urvalsgrupperna 

representerades i undersökningen. Då enkäterna online genererade fler svar från generation Y 

än från generation X, togs steg för att nå ut i större grad till generation X vid den manuella 

distributionen. Pappersflikarna delades ut under dagtid på platser där det bedömdes finnas 

människor som inte var upptagna och som var relevanta till urvalsgruppen. Dessa platser var 

bland annat tågstationen, där många människor väntade på både bussar och tåg, samt vid 

Västerås konstmuseum under pausen för en större jobbkonferens. Målet antal respondenter 

var 150; 75 personer från varje generation. Då den svenska populationen utgör cirka tio 

miljoner invånare och antalet respondenter i relation till detta var relativt få, var inte detta nog 

för ett generaliserbart resultat. Detta antal är inte nog för ett generaliserbart resultat. Då syftet 

inte var att uppnå ett generaliserbart resultat, utan att få indikationer på uppfattningar och 

beteendeintentioner, ansågs detta tillräckligt. Målet uppnåddes nästan för generation Y, med 

74 respondentsvar. Från generation X svarade dock ett lägre antal av 51 respondenter. Detta 

beror troligen på att enkäten nått ut till ett större antal personer från generation Y, på grund av 

författarnas sociala nätverk. 
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3.4  Operational isering  

Utformningen av enkätfrågorna grundades i arbetets frågeställningar, tillsammans med den 

teoretiska referensramen (se bilaga 2.). Bryman och Bell (2013) beskriver operationalisering 

som en mätmetod som används i koppling till begrepp, vilket i detta sammanhang innefattar 

appliceringen av frågeställningarna och den teoretiska referensramen i utformningen av 

enkätfrågorna. Den teoretiska utgångspunkten för arbetet var generation X och Y, då samtliga 

frågeställningar och delar i den teoretiska referensramen kopplades till dessa generationers 

uppfattningar och beteendeintentioner. Uppfattningarna och beteendeintentionerna 

undersöktes genom enkätfrågor kopplade till användbarhet, användarvänlighet, tillit och 

beteendeintentioner. Detta baserades på TAM-modellerna och tillitsmodellen som beskrivs 

under arbetets teoriavsnitt. 

3.5  Analysmetod  

För att analysera insamlad data användes analysprogrammet SPSS. Variablerna som 

undersöktes var av ordinal och nominal karaktär, vilket följaktligen ledde till en bivariat 

analysmetod i form av kontingenstabeller. Bivariat analys innebär att två variabler mäts 

samtidigt och för att mäta en ordinalvariabel och nominalvariabel samtidigt är en 

kontingenstabell ett lämpligt metodval (Bryman & Bell, 2013). Ordinalvariablers kategorier 

kan rangordnas, men avstånden mellan de olika kategorierna skiljer sig åt i storlek (Bryman & 

Bell, 2013). Denna beskrivning stämmer överens med majoriteten av påståendena i enkäten, 

som bestod av en Likertskala med ett spann från “instämmer inte alls” till “instämmer helt”. 

Variabeln som dessa ordinalvariabler analyserades gentemot stämmer överens med Brymans 

och Bells (2013) beskrivning av nominalvariabler, då svarsalternativen till denna fråga kan 

delas in i olika kategorier som inte kan rangordnas. Utav de medverkande respondenterna 

avstod ett fåtal att svara på några påståenden. Antalet påståenden där obesvarande 

respondenter inträffade var 16 och inget av dessa representerades av fler än två obesvarande 

respondenter. På grund av avsaknaden av ett mönster i detta presenterades och analyserades 

de därför inte.  
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4.  Empiri  
I följande kapitel presenteras undersökningens resultat, som återges i procentform utifrån 

generationstillhörighet. Svar 1 representerar “instämmer inte alls” och svar 7 representerar 

“instämmer helt”. Däremellan framställs svar 2 och 3 som icke-instämmande, svar 5 och 6 

som instämmande och svar 4 som neutralt. Inledningsvis presenteras det generella urvalet 

och sedan presenteras resultatet från de två sektorerna i ordning utifrån påståendena i 

enkätundersökningen.  Under varje påstående presenteras även ett diagram som illustrerar 

resultaten. 

4.1  Urval   

Diagram 1 nedan visar generationsspridningen av respondenterna i undersökningen. 

Respondenterna för undersökningen består av 125 personer, varav 40,8 procent tillhör 

generation X och 59,2 procent tillhör generation Y. Samtliga respondenter tillhör alltså 

urvalsgruppen för undersökningen, vilket innebär att det inte finns något bortfall kopplat till 

urvalet. Ett bortfall från generation X noteras dock, då denna person endast svarar på en fråga 

i slutet på enkäten och därför exkluderas från undersökningen.  

  

  

  

  

  

  

4.2  Transportsektorn  

I följande avsnitt presenteras enkätresultaten kopplade till påståendena om transporttjänsten. 

Resultaten redovisas i den ordning de presenterades i enkäten. 

Diagram 1 
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4.2.1   Upplevd   användbarhet   och   upplevd   användarvänlighet   kopplat  
t i l l   beteendeintention  

Påstående 1. Jag tycker tjänsten verkar användbar 

Respondenterna från de båda generationerna är relativt instämmande till detta påstående. För 

generation X ser denna fördelning ut på följande sätt: svar 5 och 6 representeras av 24 procent 

av respondenterna vardera och 28 procent av svaren är helt instämmande. 8 procent av den 

äldre generationen är neutrala till påståendet och lika många svarar 2 i skalan. Nästan lika 

många från generation Y svarar 5 och 7 på skalan. En liten majoritet på 32,4 procent är helt 

instämmande, medan 31,1 procent svarar 5. Skalsteget mellan dessa svar representeras av 23 

procent och resterande skalsteg har låga svarsantal. 

 

Diagram 2 

Påstående 2. Jag tycker tjänsten verkar lätt att använda 

Majoriteten av svaren för båda grupperna faller under detta påstående på de instämmande 

skalstegen. Mest instämmande är generation X med 36, 28 och 22 procent svar i skalstegen 5 

till 7. De resterande skalstegen har låga svarsantal. I generation Y svarar flest antal 

respondenter 5 och 6, som representeras av 25,7 respektive 28,4 procent av svaren. 14,9 

procent svarar helt instämmande och lika många svarar även neutralt. Generation Y har också 

ett lågt antal icke-instämmande svar, däremot är detta antal högre än från den tidigare 

generationen.  
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Diagram 3 

Påstående 3. Jag tycker tjänsten verkar användbar och skulle därför använda tjänsten 

I detta påstående finns ingen övervägande majoritet i skalan för generation X. Svar 3 har 20 

procent av respondenternas svar, vilket motsvarar den största majoriteten. Resterande skalsteg 

motsvarar 12-14 procent av respondenterna. För generation Y är svaren något mer 

indikerande mot den instämmande sidan av skalan. 25,7 procent svarar 5 och representerar 

flest antal respondenter och 20,3 procent är helt instämmande. 13,5 procent svarar 6 på skalan 

och lika många är även neutrala till påståendet.  

 

Diagram 4 

Påstående 4. Jag tycker tjänsten verkar lätt att använda och skulle därför använda tjänsten 

Även i detta påstående är svaren delade för generation X, där ett 46 procent av svaren 
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representeras av de instämmande skalstegen och de icke-instämmande. Skalsteget med högst 

antal svar är 3, med 28 procent av svaren, och efter detta är svar 5 mest populärt med 20 

procent av svaren. 10 procent av respondenterna svarar 1 och lika många svarar 6, medan 16 

procent svarar helt instämmande och resterande skalsteg 2 representeras av 8 procent av 

respondenterna. Generation Y har fler antal instämmande svar än icke-instämmande. 20,3, 

10,8 och 17,6 procent svarar 5, 6 och 7 på skalstegen. Ett relativt högt antal svarar även 

neutralt, då majoriteten av 20,3 procent finns på både svar 4 och 5. De icke-instämmande 

svaren representeras, i rangordning, av 6,8, 10,8 och 13,5 procent av svaren.  

 

Diagram 5 

4.2.2  Påverkande  faktorer  för  upplevd  användbarhet  

Påstående 5. Jag utnyttjar eller skulle vilja utnyttja en bil i mitt privatliv 

I detta påstående svarar 80 procent av generation X 7 på skalan. Även generation Y visare en 

stark majoritet av instämmande, då 45,9 procent från denna grupp svarar 7. Ett lågt antal från 

generationerna svarar icke-instämmande.  
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Diagram 6 

Påstående 6. Det är viktigt för mig att äga min egen bil 

Generation X visar även här majoritet i svar 7. Denna majoritet är dock mindre än vid 

föregående påstående; 36 procent svarar 7. 20 procent av respondenterna från generationen 

svarar neutralt. Utöver detta är respondenterna generellt mer medhållande än icke-

medhållande av påståendet, då 16 procent svarar 5 och 10 procent svarar 6 i skalan, medan de 

icke-instämmande svaren representeras av 18 procent av respondenterna totalt. Majoriteten av 

generation Y visar sig tvärtom inte instämma med påståendet, då 23 procent svarar 1 på 

skalan. 18,9 procent av generationen svarar dock även 7. Resterande skalsteg representerar 

28,4 procent av de icke-instämmande skalstegen, 17,6 procent av de instämmande och 12,2 

procent av de neutrala.  
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Diagram 7 

Påstående 7. Min omgivnings åsikter om tjänsten påverkar min benägenhet att använda 

tjänsten 

Detta påstående visar spridda resultat, dock med en majoritet av icke-instämmande svar. 38 

procent av generation X och 27 procent av generation Y instämmer inte alls med detta 

påstående. Totalt 74 procent av generation X svarar icke-instämmande, 14 procent svarar 

neutralt och 12 procent svarar instämmande. Från generation Y svarar totalt 54 procent icke-

instämmande, 17,6 procent svarar neutralt och 28,5 procent svarar instämmande. 

 

Diagram 8 

Påstående 8. Jag skulle se mer nytta i tjänsten om min omgivning har positiva åsikter om den 

Generation X visar mestadels icke-instämmande till detta påstående, där 43,8 procent svarar 1 

i skalan. Resten av respondenterna fördelade sig relativt jämnt över skalan i sina svar, förutom 
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ett högre antal (18,8 procent) som svarade 5 på skalan. Från generation Y svarar 21,6 procent 

1 respektive 6 på skalan; utöver detta är svaren också jämt fördelade på skalstegen. Av 

generation Y svarar totalt 44,6 procent icke-instämmande, 16,2 procent neutralt och 39,2 

procent instämmande. 

 

Diagram 9 

Påstående 9. För att tjänsten ska vara användbar är det viktigt att den minskar mina 

transportkostnader 

Båda generationerna instämmer med detta påstående, där antal svar 7 är 42,9 procent för 

generation X och 33,8 procent för generation Y. De övriga respondenternas svar är något mer 

jämnt fördelade över skalan för generation X, men båda generationerna har flest respondenter 

inom svarsalternativen över 4.  

 

Diagram 10 
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Påstående 10. För att tjänsten ska vara användbar är det viktigt att den är bättre för miljön 

än mitt vanliga transportmedel 

Respondenternas svar från generation X faller till största del på svar 5 till 7 i skalstegen, där 

24 procent svarar 5 och 22 procent svarar 6 och 22 procent svarar 7. Resterande respondenter 

fördelar sina svar relativt jämnt mellan de skalstegen 1 till 4. Från generation Y svarar 24,3 

procent 4 och 27 procent 7, medan resterande skalsteg har ett relativt jämnt fördelat antal av 

respondentsvar.  

 

Diagram 11 

Påstående 11. För att tjänsten ska vara användbar är det viktigt att den ökar min 

bekvämlighet 

De flesta svar från båda generationerna är mellan 4 och 7 i skalstegen. 30 procent av 

generation X och 35,1 procent av generation Y svarar 7. 28 procent respektive 27 procent 

svarar 6 och 20 procent respektive 17,6 procent svarar 5 på skalan. Generation X har ett något 

högre procentantal neutrala svar än generation Y, med 16 procent jämfört med 12,2 procent. 
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Diagram 12 

Påstående 12. För att tjänsten ska kännas användbar måste jag märka av att jag sparar 

pengar genom att använda den 

Majoriteten av generation X, 36 procent, svarar 7 på detta påstående. Majoriteten av 

generation Y (28,4 procent) instämmer också helt med påståendet. Generation X har något 

fler respondenter som svarar 1 och 2, jämfört med generation Y, däremot är dessa 

procentenheter relativt låga. På de resterande skalstegen, från 3 till 6, är antalet respondenter 

från generation X 6, 10, 16 och 22 procent, medan fördelningen från generation Y är 12,2, 

14,9, 18,9 och 18,9 procent. 

 

Diagram 13 

Påstående 13. För att tjänsten ska kännas användbar måste jag märka av att min 

bekvämlighet har ökat 
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Båda generationerna svarar mestadels instämmande på detta påstående. Det mest frekventa 

svaret för de båda grupperna är 6 på skalan, med 34 procent respektive 33,8 procent. Antalet 

helt instämmande hos generation Y är 20,3 procent jämfört med 16 procent för generation X. 

Resterande instämmande svar står för 22 procent av den X:s svar och 23 procent av Y:s svar. 

Antalet neutrala svar är något högre från den äldre generationen, där 16 procent av 

respondenterna svarar 4 på skalan, jämfört med 10,8 procent av respondenterna från motsatt 

grupp. Svarsfrekvensen av de lägre skalstegen är relativt låga för båda grupperna.  

 

Diagram 14 

4.2.3  Påverkande  faktorer  för  upplevd  användarvänlighet    

Påstående 14. Jag tror tekniskt sett att jag är kapabel att använda tjänsten via min 

smartphone 

Samtliga respondenter från generation X svarar instämmande på detta påstående, med en 

majoritet av svar 7 på 86 procent av svaren. Svar 7 är också det mest frekventa 

svarsalternativet hos generation Y, där 68,9 procent av respondenterna finns representerade. 

17,6 svarar 6 och resterande svar från generationen är mestadels positiva.  
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Diagram 15 

Påstående 15. Användandet av tjänsten skulle underlättas av en support-funktion (ex: 

kundtjänst eller "Vanliga frågor") 

Generation X är övervägande instämmande till påståendet, förutom en mindre majoritet på 18 

procent av neutrala svar. Utav de instämmande svaren är 34 procent av respondenterna helt 

instämmande. Svar 5 har en något högre svarsfrekvens än 6 med 20 procent, respektive 16 

procent av svaren. Generation Y är 47,3 procent helt instämmande. Majoriteten av resterande 

svar är också instämmande; 17,6 procent svar 5 och 20,3 procent svar 6.  

 

Diagram 16 

Påstående 16. Användandet av tjänsten skulle underlättas av en introduktion av appens 

funktioner (vid första användningstillfället) 

34 procent av respondenterna från generation X är helt instämmande, 16 procent är neutrala 
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och 16 respektive 22 procent svarar 5 och 6 på påståendet. Majoriteten av generation Y:s 

respondenter (41,9 procent) svarar helt instämmande till påståendet. 13,5 procent är neutrala 

och de resterande skalstegen har stigande frekvens i antal svar med 16,2 och 25,7 procent av 

respondenterna.  

 

Diagram 17 

Påstående 17. Användandet av tjänsten skulle underlättas av betygssystem eller andra typer 

av hjälp från andra användare 

Detta påstående visar varierade resultat från den äldre generationen. Endast svar 1 

representeras av mindre än 10 procent av respondenterna och utöver detta är svaren relativt 

jämnt fördelade, med en representation av 12-20 procent per svarsalternativ. 18 procent svarar 

3 respektive 4 och 20 procent svarar 5. Utöver detta representeras svar 6 och 7 av 14 procent 

vardera och svar 2 representeras av 12 procent av respondenterna. Generation Y är mer 

instämmande till påståendet. 27 procent av generationens respondenter svarar helt 

instämmande och resterande svarsalternativ står för 23 procent av svaren, vardera. 
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Diagram 18 

Påstående 18. Appen känns lättare att använda om den ger mig en positiv upplevelse när jag 

använder den 

Svarsfrekvensen hos generation X är stigande, där majoriteten (42 procent) svarar 7. 12 

procent i generationen är neutrala till påståendet och 14 respektive 22 procent svarar 5 och 6. 

Av generation Y är 44,6 procent helt instämmande till påståendet och 28,4 procent svarar 6 i 

skalan. 13,5 svarar neutralt och 10,8 procent svarar 5.

 

Diagram 19 

4.2.4  Ti l l i t   kopplat  t i l l   beteendeintentioner    

Påstående 19. Min tillit till företaget bakom tjänsten påverkar min benägenhet att använda 

tjänsten 
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Majoriteten av generation Y (63 procent) är helt instämmande till påståendet. 7 är det mest 

frekventa svarsalternativet även för generation X, med 46 procent av svaren. Från generation 

X svarar 22 procent av respondenterna 5 och 26 procent 6 och från generation Y är 

fördelningen 11 respektive 17,8 procent mellan svar 5 och 6. 

 

Diagram 20 

Påstående 20. Min tillit de andra användarna påverkar min benägenhet att använda tjänsten  

Generation X har störst svarsfrekvens i svar 5 och 6; 26 procent av respondenternas svar 

vardera, medan generation Y har störst svarsfrekvens i svar 7, med 32,4 procent. Generation 

X har ett relativt högt procentantal svar 7 (20 procent). 14 procent av generation X svarar 

neutralt, vilket är något lägre än generation Y som representeras av 16,2 neutrala svar på 

påståendet. De resterande svarsalternativen (5 och 6) representeras av 21,6 respektive 20,3 

procent av respondenterna från den yngre gruppen. 
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Diagram 21 

Påstående 21. Min tillit till appar som medium för tjänsten påverkar min benägenhet att 

använda tjänsten 

I detta påstående har generation Y en majoritet i svar 6 (25 procent) men en nästan lika stor 

procenthalt svarar även neutralt (23,6). I svar 5, 6 och 7 representeras 30, 22 och 20 procent 

av respondenterna från generation X och 14 procent är neutrala. De resterande skalstegen i 

koppling till generation Y (5 och 7) utgörs utav 19,4 och 15,3 procent av respondenterna.  

 

Diagram 22 

Påstående 22. För att jag ska lita på tjänsten är det viktigt att den är kopplad till 

betygssystem utifrån tidigare användares upplevelser 

I detta påstående svarar den största majoriteten (28 procent) 5 och 18 procent svarar 6. 16 
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procent är också neutrala och ett lika stort antal svarar 2. Generation Y är mer instämmande 

än föregående generation, där svar 5, 6 och 7 representerar 24,7, 21,9 och 17,8 procent av 

respondenterna. 12 procent av generationen svarar även neutralt. 

 

Diagram 23 

Påstående 23. För att jag ska lita på tjänsten är det viktigt att den är kopplad till säkra 

betalningssystem 

Till detta påstående svarar 88 procent av den äldre generationen helt instämmande. 

Generation Y är också övervägande instämmande till påståendet, med 75,7 procent helt 

instämmande svar och 12,2 procent svar 6.  

 

Diagram 24 
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Påstående 24. För att jag ska lita på tjänsten är det viktigt att den är kopplad till system som 

verifierar användare 

Även i detta påstående svarar generation X övervägande instämmande, dock inte till riktigt 

samma grad som till det föregående. 60 procent svarar helt instämmande och 18 procent 

svarar 6. Majoriteten av generation Y finns representerade i svar 7 (51,4 procent) och 18,9 

procent svarar 6. 12,2 procent är neutrala och lika många svarar 5 på skalan. 

 

Diagram 25 

4.3  Boendesektorn  

I detta avsnitt framställs resultaten kopplade till enkätens påståenden om boendetjänsten. 

Avsnittet följer samma utformning som föregående sektor. 

4.3.1   Upplevd   användbarhet   och   upplevd   användarvänlighet   kopplat  
t i l l   beteendeintention  

Påstående 1. Jag tycker tjänsten verkar användbar 

Båda generationerna håller för det mesta med om att tjänsten verkar användbar. 86,5 procent 

av generation Y anger ett instämmande svar och 86 procent av generation X gör det. Svaren 

är överlag snarlika, där den största skillnaden är ungefär 10 procent skillnad mellan 

generationerna på svaren 6 och 7, där generation Y i större grad anger 7. 



 

 

38 

 

Diagram 26 

Påstående 2. Jag tycker tjänsten verkar lätt att använda 

Svaren är återigen här snarlika hos båda generationerna, där de båda generellt ger intämmande 

svar. 88,9 procent av generation Y är instämmande, medan 82 procent av generation X är det. 

Den stora anledningen till skillnaden mellan dessa är att en större del av generation X är 

neutrala till svaret, där 16 procent anger en 4 till skillnad från 9,7 procent som anger det för 

generation Y. 

 

Diagram 27 

Påstående 3. Jag tycker tjänsten verkar användbar och skulle därför använda tjänsten 

De flesta från generation X anger instämmande svar då 61,2 procent svarar 5-7. Generation Y 

är också relativt instämmande till påståendet, där 66,3 procent av svaren är 
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instämmande.  Den största skillnaden mellan generationerna är att generation Y i större mån 

anger svar 5 och 7 medan generation X i större mån svarar 6. Det är även fler neutrala svar 

från generation X, då 20,4 procent av dem svarar 4, jämfört med 12,2 procent från generation 

Y. 

 

Diagram 28 

 

Påstående 4. Jag tycker tjänsten verkar lätt att använda och skulle därför använda tjänsten 

Båda generationerna ger här generellt instämmande svar till påståendet, där generation X 

anger 62 procent instämmande svar och generation Y anger 63 procent instämmande svar. 

Den största skillnaden mellan generationerna är att generation X har fler neutrala svar än 

generation Y, där 26 procent respektive 16,4 procent av gruppernas svar är 4. Där generation 

Y är i något större mån icke-instämmande i sina svar, med 20,6 procent av svaren icke-

instämmande jämfört med 12 procent av svaren icke-instämmande från generation X. 
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Diagram 29 

4.3.2  Påverkande  faktorer  för  upplevd  användbarhet     

Påstående 5. Jag kan tänka mig att hyra ett rum på detta sätt när jag är på resa 

Båda generationer är instämmande till att hyra ett rum när de är på resa. 62,2 procent av 

generation Y är instämmande till idén medan 64 procent av generation X är det. Generation X 

anger högre poäng i snitt bland de instämmande svaren, och är även i snitt lite mindre icke-

instämmande till påståendet. 

 

Diagram 30 

Påstående 6. Jag kan tänka mig att hyra en lägenhet på detta sätt när jag är på resa 

Generation X är något mer icke-instämmande till påståendet, där 18 procent av deras urval 
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anger ett icke-instämmande svar medan endast 10 procent av generation Y anger ett icke-

instämmande svar. På den positiva sidan ger generation Y lite mer utspridda svar än 

generation X, med ungefär lika många instämmande från båda sidor.  

 

Diagram 31 

Påstående 7. Jag kan tänka mig att hyra ut mitt boende när jag är bortrest 

Båda generationerna är allmänt icke-instämmande till att hyra ut sitt boende när de är 

bortresta, där 62 procent av generation X anger ett icke-instämmande svar medan 59,5 

procent av generation Y gör detsamma. Endast 24 procent av generation X är instämmande 

till att göra detta medan 31,1 procent av generation Y är det. 

 

Diagram 32 
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Påstående 8. Jag kan tänka mig att hyra ut mitt rum i mitt boende under kortare perioder 

När det gäller att hyra ut sitt rum under kortare perioder är generation X ännu mer icke-

instämmande till detta än att hyra ut sitt boende, där 68 procent anger ett icke-instämmande 

svar. Generation Y är ungefär lika icke-instämmande till detta som att hyra ut sitt boende. 

Svarsfrekvensen i svar 1 är dock större för denna grupp, då 37 procent av urvalet anger 1 i 

poäng och 58,9 procent totalt anger icke-instämmande svar.

 

Diagram 33 

 

Påstående 9. Min omgivnings åsikter om tjänsten påverkar min benägenhet att använda 

tjänsten  

Påståendet om huruvida omgivningens åsikter påverkar respondenterna visar en tydlig 

skillnad mellan generationerna, där generation Y har spridda åsikter i frågan medan 

generation X till större del anger att de inte instämmer med påståendet. Generation X har mer 

än dubbelt så många av sin andel av respondenter som svarar 1 eller 2; 32 procent respektive 

14 procent av urvalsgruppen ger dessa svar och totalt 54 procent ger ett negativt svar. För 

Generation Y är det bara 31,2 procent som anger ett negativt svar, medan 7 är det vanligast 

angivna svaret, med 21,6 procent av svaren.  
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Diagram 34 

Påstående 10. Jag skulle se mer nytta i tjänsten om min omgivning har positiva åsikter om 

den  

I påståendet kopplat till upplevd användbarhet beroende av omgivningens åsikter är det 

återigen en tydligen skillnad mellan svaren hos de båda generationerna. Svarsresultaten 

speglar de som anges på påstående 9 i stor mån, där den största skillnaden är att båda 

generationer anger att de instämmer något mer med detta påstående. 

 

Diagram 35 

Påstående 11. För att tjänsten ska vara användbar är det viktigt att den minskar mina 

boendekostnader 

Få är icke-instämmande till detta påstående, med tydligt högre instämmande svar hos 
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generation Y. 55,1 procent av generation X anger ett instämmande svar medan 71,7 procent 

av generation Y är instämmande. Värt att notera är även att det är ganska många neutralt 

inställda till påståendet i generation X, där 20,4 procent av respondenterna anger 4 som svar. 

 

Diagram 36 

Påstående 12. För att tjänsten ska vara användbar är det viktigt att den är bättre för miljön 

än andra alternativ  

Båda generationer är relativt icke-instämmande till detta påstående; många är även är neutralt 

inställda. Hos generation X är 40,7 procent icke-instämmande medan 46,6 procent är icke-

instämmande hos generation Y. Generation X är något mer utspridda i sina svar, där det mest 

vanligt angivna svaret är 4 med 36,7 procent av svaren. Generation Y har 1 som mest angivna 

svar med 28,8 procent av svaren. 
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Diagram 37 

Påstående 13. För att tjänsten ska vara användbar är det viktigt att den berikar mitt sociala 

liv 

Båda generationer är återigen mer icke-instämmande än instämmande till detta påstående, då 

44 procent av generation X är icke-instämmande, jämfört med 56,1 procent hos generation Y. 

Det är även relativt många neutralt inställda, med 22 procent av generation X neutrala och 

20,5 procent av generation Y neutrala. 

 

Diagram 38 

Påstående 14. För att tjänsten ska vara användbar måste jag märka av att jag sparar pengar 

genom att använda den 
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Till detta påstående är båda generationerna instämmande, framförallt generation Y. Hos 

generation Y anger 81 procent ett instämmande svar, jämfört med 60 procent hos generation 

X. 20 procent av generation X anger ett icke-instämmande svar, medan bara 12,2 procent av 

generation Y gör det. Generation X är också i större grad neutral, där 20 procent anger 4, 

medan bara 6,8 procent av generation Y gör det. 

 

Diagram 39 

Påstående 15. För att tjänsten ska kännas användbar måste jag märka av att mitt sociala liv 

berikats genom att använda den 

Båda generationer är mer icke-instämmande än instämmande till detta påstående, då 54 

procent av generation X är icke-instämmande jämfört med 61,7 procent av generation Y. 

Överlag svarar generationerna relativ lika i detta påstående, men ett något högre instämmande 

från generation Y. 
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Diagram 40 

4.3.3  Påverkande  faktorer  för  upplevd  användarvänlighet  

Påstående 16. Jag tror tekniskt sett att jag är kapabel att använda tjänsten via min 

smartphone 

Majoriteten från båda generationer svarar instämmande till detta påstående, där den klara 

majoriteten i båda generationerna; 82 procent hos generation X respektive 74,3 procent hos 

generation Y, anger 7 som svar. 

 

Diagram 41 

Påstående 17. Användandet av tjänsten skulle underlättas av en support-funktion (ex 

kundtjänst eller ”Vanliga frågor”) 

De flesta hos båda generationer håller med i detta påstående, då 67,3 procent av generation X 
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anger ett instämmande svar, jämfört med 77,1 procent från generation Y. Generation Y anger 

svaret 7 i högre grad; 41,9 procent jämfört med 26,5 procent av generation X:s respondenter.  

 

Diagram 42 

Påstående 18. Användandet av tjänsten skulle underlättas av en introduktion av appens 

funktioner (vid första användningstillfället) 

Generationerna håller generellt båda med om detta påstående, där 68 procent av generation X 

anger ett instämmande svar och 74 procent av generation Y gör detsamma. Generation Y är 

överlag mer instämmande till denna typ av hjälpfunktion och anger 7 i högre grad. 

 

Diagram 43 

Påstående 19. Användandet av tjänsten skulle underlättas av betygssystem eller andra typer 

av hjälp från andra användare 
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Återigen ger båda generationer instämmande svar, där 68 procent av generation X:s svar är 

instämmande till detta påstående, jämfört med 81 procent av generation Y:s. Ännu en gång 

svarar generation Y 7 i större grad än generation X, där 48 procent av generation Y och 22 

procent av generation X anger detta svar. 

 

Diagram 44 

Påstående 20. Appen känns lättare att använda om den ger mig en positiv upplevelse när jag 

använder den 

Båda generationer är även positiva till detta instämmande, där 82 procent av generation X 

anger instämmande svar och 81 procent av generation Y gör det. Generation Y har åter en 

gång en högre andel svar 7, med 43,2 procent jämfört med 28 procent från generation X. 

 

Diagram 45 
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4.3.4  Ti l l i t   kopplat  t i l l   beteendeintention  

Påstående 21. Min tillit till företaget bakom tjänsten påverkar min benägenhet att använda 

tjänsten 

85,2 procent av generation Y och 86 procent av generation X anger instämmande svar till 

detta påstående. Den största märkbara skillnaden mellan generationerna är att generation X 

anger svar 6 i större grad än generation Y, som istället anger 5 i större grad. 

 

Diagram 46 

Påstående 22. Min tillit till de andra användarna påverkar min benägenhet att använda 

tjänsten 

Båda generationer håller generellt med om det här uttalandet, där generation X i större grad 

anger ett icke-instämmande svarsalternativ än generation Y. 26 procent av generation X anger 

ett icke-instämmande svar, medan bara 3,7 procent av generation Y gör det. Generation Y har 

även många fler som anger svaret 7 (58,1 procent), jämfört med antalet från generation X (36 

procent). 



 

 

51 

 

Diagram 47 

Påstående 23. Min tillit till appar som medium för tjänsten påverkar min benägenhet att 

använda tjänsten 

Båda generationer håller även generellt med om detta påstående. 61,1 procent av generation Y 

och 56 procent av generation X anger instämmande svar. Många är även neutrala, där 24 

procent av generation X anger 4 som svar och 22,2 procent av generation Y gör detsamma. 

 

Diagram 48 

Påstående 24. För att jag ska lita på tjänsten är det viktigt att den är kopplad till 

betygssystemet utifrån tidigare användare 

Båda generationer håller generellt med om detta påstående. 68,7 procent av generation X och 

79,8 procent av generation Y ger instämmande svar. Generation Y ger dock i snitt märkbart 

högre antal instämmande svar än generation X, där 32,4 procent av generation X anger 5 som 
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svar jämfört med 12,2 procent av generation Y. Generation Y svarar även 7 i betydligt högre 

grad, där 47,3 procent svarar 7 till skillnad från generation X där 25,5 procent svarar 7. 

 

Diagram 49 

Påstående 25. För att jag ska lita på tjänsten är det viktigt att den är kopplad till säkra 

betalningssystem 

Nästan alla hos båda generationer anger ett instämmande svar till detta, med få skillnader 

mellan de båda generationerna. 96 procent av generation X och 90,6 procent av generation Y 

ger instämmande svar. 

 

Diagram 50 

Påstående 26. För att jag ska lita på tjänsten är det viktigt att den är kopplad till system som 

verifierar användare 
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Båda generationerna ger instämmande svar i till detta påstående. 89,2 procent av generation Y 

och 86 procent av generation X ger instämmande svar. 

 

Diagram 51 
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5.  Analys  
I följande kapitel analyseras resultaten från undersökningen, i syfte att klargöra 

generationernas uppfattningar och beteendeintentioner gentemot DE, samt vilken grad UA, 

UAV och tillit påverkar deras benägenhet att acceptera tjänsten. 

5.1   Upplevd   användbarhet   och   upplevd   användarvänl ighet  
kopplat  t i l l   beteendeintention  

Davis (1898) beskriver upplevd användbarhet (UA) som graden av hur förmånligt ett system 

är för användaren. I denna kontext syftar förmånligheten till respondenternas privatliv och 

DE-tjänsternas nytta kopplat till det. Utifrån de instämmande resultaten till transporttjänstens 

användbarhet är det därför rimligt att anta att den upplevs som användbar av båda 

generationerna och till en något högre grad från den yngre gruppen. Respondenternas åsikter 

kring användarvänligheten (UAV) är dock mer spridda, speciellt hos den yngre generationen. 

UAV innefattar hur stor ansträngning systemet kräver av användaren, alltså hur lätt eller svårt 

det är att använda (Davis, 1989). Att generation X till större grad uppfattar tjänsten som lätt 

att använda motsäger det faktum att generation Y, som Reisenwitz och Iyer (2009) intygar, 

har mer teknisk kunskap än den äldre generationen. Båda generationerna visar överlag på att 

tjänsten uppfattas som relativt lättanvänd, men orsaken till det högre instämmandet hos 

generation X är oklart och beror troligen på faktorer som inte innefattas i undersökningen. Till 

boendetjänsten instämmer merparten av båda generationerna till att tjänsten både verkar lätt 

att använda och verkar användbar. Det är därför rimligt att anta att UA och UAV är relativt 

starka hos generationerna. Eftersom generation Y indikerar att UAV är högre för 

boendetjänsten än transporttjänsten stärks sannolikheten att faktorer utanför undersökningens 

ramar påverkar respondenternas uppfattningar om UAV. 

Båda generationerna är, som tidigare nämnt, instämmande till att transporttjänsten verkar 

användbar. För många respondenter, speciellt från den äldre generationen, tycks dock detta 

inte ha någon stark inverkan på deras beteendeintention (BI) till tjänsten. Trots att 76 procent 

av generation X instämmer med tjänstens användbarhet endast 42 procent att de skulle 

använda tjänsten på grund av dess användbarhet. Generation Y:s delade instämmande tyder 

på att många från gruppen är tveksamma till att använda tjänsten på grund av UA, samtidigt 

som nästan lika många instämmer helt till detta. Viljan eller oviljan att använda tjänsten 
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kopplas i detta sammanhang till BI, som Davis (1989) beskriver som en persons intention och 

vilja att utföra ett visst beteende. UA har en stark inverkan på BI (Davis, 1989), men i detta 

fall tyder resultaten på att UA, för många respondenter, inte är nog för att leda till BI. Detta då 

en positiv UA med stor sannolikhet bör leda till en positiv BI. Frånvaron av en stark koppling 

mellan UA och BI skulle i detta fall kunna bero på att påståendet om tjänstens UA är 

hypotetiskt, då respondenterna tar ställning till huruvida tjänsten verkar användbar eller inte. 

Om en UA inte leder till en motsvarande BI är sannolikheten än mindre att en UAV leder till 

en önskad BI. Detta då UA är en starkare påverkande faktor till BI än UAV (Davis, 1989). 

Detta visar sig delvis i generation Y:s svar, då de är något mer neutrala till användning på 

grund av UAV, jämfört med UA. Resultaten från generation X talar både för och emot detta, 

på grund av det jämna antal respondenter på vardera sidan om skalan. Då respondenterna 

enbart kan se tjänsten i ett scenario kan ovisshet om tjänsten påverka svaren om BI, då 

respondenterna eventuellt önskar mer information för att ta ställning till detta. Generation Y:s 

relativa riskbenägenhet, jämfört med generation X (Reisenwitz & Iyer, 2009) kan ligga till 

grund för den något mer positiva BI, då DE-tjänster är relativt oprövade i Sverige. De största 

skillnaderna mellan generationerna, kopplat till boendetjänsten, ligger i att generation X visar 

en högre grad av neutralitet till användning på grund av UA och UAV och att generation Y 

har en något högre grad icke-instämmande till dessa faktorer. Utöver detta visar resultaten på 

att kopplingen mellan UA och UAV gentemot BI är relativt stark för boendetjänsten.  

5.2  Påverkande  faktorer  för  upplevd  användbarhet  

Resultaten tyder på en relativt låg relevans av transporttjänsten, i koppling till generation X. 

Relevans handlar om tillämpligheten av tjänsten; alltså hur bra den passar in i kontexten där 

den ska användas (Venkatesh & Davis, 2000). En stor majoritet av gruppen har viljan att 

använda en bil; däremot anser många att det också är viktigt att äga sin egen bil, vilket 

motsäger tjänstens egenskaper och därmed även relevansen. En eventuell relevans visas dock, 

då 20 procent av generation X svarar neutralt om huruvida det är viktigt med en egenägd bil, 

vilket innebär att dessa varken bekräftar eller förnekar relevansen. Det kan även vara möjligt 

att en relevans finns hos dem som tycker det är viktigt att äga en bil, då dessa respondenter 

inte med säkerhet äger en bil i nuläget. För generation Y är relevansen högre, jämfört med 

generation X, då majoriteten antyder att de vill använda en bil och att det inte är viktigt att äga 

den själv. Trots att tjänsten antyds ha större relevans hos den yngre generationen är graden av 
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relevans inte lika hög som graden av UA, utifrån resultaten. Relevans är en påverkande faktor 

till UA, eftersom en upplevd relevans av tjänsten, kopplad till sammanhanget i vilken tjänsten 

ska agera inom, är en förutsättning för en UA (Venkatesh & Davis, 2000). Respondenterna 

från båda generationerna instämmer om att tjänsten verkar användbar, men graden av 

tjänstens relevans i respondenternas privatliv motsäger dock detta. Då påståendet om UA 

syftar till generella åsikter, det vill säga utan en benämnd koppling till respondenten, skulle 

denna tvetydighet bland annat kunna bero på att respondenterna ser en generell nytta i 

tjänsten, men att det personligen inte finns en relevans för respondenten på grund av externa 

faktorer. UA har också fler påverkande faktorer (Venkatesh & Davis, 2000). Den svaga 

kopplingen mellan relevans och UA kan därmed även bero på att fler faktorer behövs för att 

nå UA. Gällande boendetjänsten tyder resultaten på en relativt stark relevans när det kommer 

till att hyra rum eller lägenheter, då majoriteten från generationerna svarar instämmande till 

dessa påståenden; generation X till en något starkare grad än den yngre generationen gällande 

att hyra rum. Att använda tjänsten för att hyra ut ett rum eller en lägenhet bedöms dock 

mindre relevant för båda generationerna, då majoriteten av svaren är icke-instämmande, 

särskilt hos den äldre generationen. Utifrån resultaten varierar alltså relevansen beroende på 

tjänstens användningsområden.  

Omgivningens inflytande hos individer, eller subjektiv norm som det också kallas, påverkar 

både individernas uppfattningar om UA och deras BI (Venkatesh & Davis, 2000). Enligt 

resultatet är båda generationerna relativt opåverkade i deras BI till transporttjänsten, utifrån 

den subjektiva normen. Generation X visar särskilt indikationer på detta, då 74 procent svarar 

att deras benägenhet att använda tjänsten inte påverkas av deras omgivnings åsikter. 

Majoriteten av generation Y menar också att de inte påverkas av omgivningen, men att döma 

av resultatet finns det även indikationer på att många gör det. Dessa indikationer är ytterligare 

lite starkare i koppling till UA, då generation Y:s svar antyder att ungefär lika många intygar 

och förnekar att deras omgivnings åsikter om transporttjänsten påverkar deras åsikter om den. 

Detta antyder att kopplingen mellan subjektiv norm och UA är starkare än den mellan 

subjektiv norm och BI, gällande denna generation och tjänst. För generation X visar resultaten 

att båda dessa kopplingar är relativt svaga, då den största majoriteten menar att de inte 

påverkas av sin omgivning, varken gällande UA eller BI till transporttjänsten. Kopplingen 

mellan subjektiv norm och UA (Venkatesh och Davis, 2000) är dock även för denna 

generation starkare än den mellan subjektiv norm och BI. Även för boendetjänsten visar 
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resultaten att generation Y tycks påverkas mer av omgivningens åsikter när det kommer till 

UA och BI till tjänsten. Generation X har beskrivits som en cynisk generation, men med en 

positiv livssyn på individuell nivå (Arnett, 2000). Detta kan ligga till grund för skillnaden 

mellan generationerna. Båda generationerna anser sig dock påverkas mer av den subjektiva 

normen gällande boendetjänsten, jämfört med transporttjänsten, vilket tyder på att det finns 

fler bakomliggande faktorer. En av dessa skulle kunna vara att det anses viktigare att bli 

accepterad av sin omgivning gällande aspekter boendetjänsten berör. Om detta skulle vara 

sant är det också troligt att andra aspekter för UA påverkas, då respondenterna eventuellt tar 

ställning utifrån den uppfattade subjektiva normen. 

För att vara användbar behöver tjänsten inte bara vara relevant för sammanhanget, utan även 

vara bättre än andra alternativ; med andra ord innefatta en starkare produktkvalitet (Venkatesh 

& Davis, 2000). Transportkostnader är till synes speciellt viktigt för generation X i valet av 

transportmedel, då majoriteten instämmer helt med att minskade transportkostnader är viktigt 

för tjänstens användbarhet. De ekonomiska svårigheter generationen ställdes inför vid 

ingången på arbetsmarknaden (Reisenwitz & Iyer, 2009) kan ligga till grund för att just 

kostnadsaspekten är viktigt för respondenterna. Generation Y har vuxit upp under liknande 

förhållanden på grund av bland annat finanskrisen 2008 (Guest, 2016) och detta kan också ha 

påverkat till prismedvetna värderingar. Den yngre generationen nästintill lika motiverad av 

transporttjänstens utgiftspåverkan som den äldre generationen; därför förefaller denna 

kvalitetsaspekt ha en relativt stark inverkan på UA för båda generationerna. Generation Y 

indikerar att kostnaderna spelar en ungefär lika stor roll för boendetjänsten, medan generation 

X visar att kostnader inte är lika viktigt för dem i förhållande till boendetjänsten.  

Generation X:s miljömedvetenhet (Arnett, 2000) är möjligen anledningen till generationens 

instämmande svar till påståendet om transporttjänstens miljövänlighet kopplat till UA. För 

den yngre generationen är svaren splittrade; många är neutrala samtidigt som många också 

tycker tjänstens miljövänlighet är viktig. Dessa splittringar skulle kunna vara ett resultat av 

generationens idealistiska karaktärsdrag (Reisenwitz & Iyer, 2009) tillsammans med den 

ekonomiska situationen som präglat generation Y, både genom uppväxten och i vuxenlivet 

(Guest, 2016). Etisk konsumtion har tidigare försakats av ekonomiska skäl (Hamari, et al., 

2015) och om miljövänliga produkter uppfattas som dyra kan generationens uppfattningar 

eventuellt påverkas av detta. Detta visas även delvis i resultaten från boendetjänsten. Likt 
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generation X är många från generation Y neutrala. Graden av detta är däremot lägre för 

generation Y, vilket tyder på ett något starkare ställningstagande hos den yngre generationen, 

särskilt på den icke-instämmande sidan av skalan. Generellt indikerar resultaten för 

boendetjänsten att både miljöaspekten och den sociala aspekten har relativt svaga kopplingar 

till UA, för båda generationerna.  

När det kommer till bekvämlighet är båda generationerna instämmande; den yngre 

generationen till en något högre grad. Media har beskrivit generation Y som en lat generation 

(Cleary, 2017). Detta skulle kunna kopplas till gruppens värderingar kring bekvämlighet, då 

en stor majoritet av respondenterna instämmer med att bekvämlighet är viktigt för 

transporttjänstens UA. Generation X är dock nästintill lika instämmande till vikten av denna 

aspekt, vilket tyder på att ytterligare faktorer troligtvis spelar in i dessa uppfattningar. 

Gällande påtagligheten av kvalitetsfaktorerna ställer sig generationerna mycket lika gentemot 

påståendena. Påtaglighet av resultat handlar om hur väl användaren märker av resultatet av en 

produkt (Venkatesh & Davis, 2000). Märkbarheten av kostnadsbesparingar för 

transporttjänsten visar sig vara ungefär lika viktigt som kostnadsbesparingen i sig, för båda 

generationerna, men märkbarheten av bekvämlighet indikerar dock inte innefatta fullt så stor 

betydelse. För boendetjänsten antyder generation X att påtagligheten av tjänstens 

kostnadseffektivitet viktigare för UA än kostnadseffektiviteten själv, vilket är märkligt då en 

besparing inte kan märkas av om den inte sker. 

5.3  Påverkande  faktorer  t i l l   upplevd  användarvänl ighet   

I och med att generation Y har en mer utpräglad teknisk kunskap (Reisenwitz & Iyer, 2009) är 

det något förvånande att denna grupp är mindre självsäkra i sin digitala själv-förmåga till både 

transporttjänsten och boendetjänsten. Digital själv-förmåga syftar till en individs uppfattning 

om sin kapacitet att använda ett system (Venkatesh & Bala, 2008); i detta fall en app-tjänst. 

Generationen ställer sig även mer instämmande till att stödfunktioner som kundtjänst, 

introduktion för tjänsterna och betygssystem skulle underlätta användningen. Dessa 

stödfunktioner kan kopplas till Venkatesh och Balas (2008) beskrivning av uppfattad extern 

support. Generationens instämmande skulle dock kunna grunda sig i sättet de vuxit upp med 

internet. Reisenwitz och Iyer (2009) menar på att generation Y haft tillgång till verktyg och 

information på grund av internet, på ett sätt som den tidigare generationen inte haft. Att den 

yngre generationen upplever dessa funktioner som underlättande kan därför bero på vana, 
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snarare än skicklighet. Generation X är relativt nära den föregående generationen i sina svar, 

förutom när det kommer till betygssystem. Att dessa inte anses underlätta användningen till 

lika stor grad som de övriga support-funktionerna kan dels bero på den svaga kopplingen 

mellan subjektiv norm och UA, respektive BI. Generation X kännetecknas även som en 

cynisk generation (Arnett, 2000). Dessa aspekter kan innebära att generationen exempelvis 

inte litar på betygssystemen och därmed inte ser nyttan i dem. Trots cynismen beskrivs 

generation X som en glad generation och generation Y anses också positiv i dess 

karaktärsdrag. Detta kan ligga till grund för att båda generationerna överlag visar på att de 

tycker en positiv upplevelse underlättar användningen av tjänsterna. Denna positiva 

upplevelse kan kopplas till Venkatesh och Balas (2008) beskrivning av upplevt nöje, som 

innefattar det eventuella nöje tjänsten ger användaren. 

5.4  Ti l l i t   kopplat  t i l l   beteendeintention  

Lee och Turban (2001) menar att tillit online kan delas in i tillit till motpart, tillit till medium 

och kontextuella faktorer. Tillit till motpart handlar om en konsuments tillit till motparten i 

köpsituationen (Lee & Turban, 2001). I denna kontext innefattar detta företaget och även de 

andra användarna, då användarna generellt interagerar i användandet av tjänsten utan 

företaget, fast på ett indirekt plan.  

Undersökningen visar på att generation Y:s benägenhet att använda tjänsterna påverkas av 

huruvida de litar på företaget bakom dem eller inte. Tilliten till företaget bakom 

boendetjänsten indikerar påverka generation X också, men inte riktigt till lika stark grad. 

Generation X anses mer varumärkeslojal än generation Y; något som tros grundas i 

generation Y:s uppkopplade uppväxt med tillgång till informationssökande (Reizenwitz & 

Iyer, 2009). Resultatet i påståendet om tillit gentemot företaget skulle därför kunna bero på 

detta. Orsaken till att generation X visas påverkas mer av tilliten till företaget bakom 

transporttjänaten kan vara att företaget medverkar mer i denna tjänst, jämfört med 

boendetjänsten, då företaget äger bilarna. 

Att användarna generellt spelar en större roll för varandras upplevelse jämfört med 

traditionella företag, kan ligga till grund för att respondenterna anser att tillit till de andra 

användarna är viktig. Detta indikeras även då tillit till användare visas vara viktigare för 

boendetjänsten särskilt för generation Y, där användarna spelar en ytterligare större roll 
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jämfört med transporttjänsten. I respondenternas ställningstaganden till tillit gentemot appar 

som medium för tjänsten skiljde sig generationerna något. Generation X upplever till större 

grad att deras BI påverkas av tilliten till mediet av transporttjänsten; däremot visar gruppen att 

detta inte är fullt så viktigt i beondetjänsten där många svarar neutralt. Generation Y indikerar 

att tillit till mediet är ungefär lika viktigt för båda tjänsterna; många är neutrala och många 

påvisar också att det är viktigt. Åldersgruppen besitter, som tidigare nämnt, en teknologisk 

kunskap som är djupare grundad än den föregående generationen (Reizenwitz & Iyer, 2009). 

Graden av kunskap skulle därför kunna påverka användarens tillit till mediet och därmed 

ligga till grund för de likartade enkätsvaren. 

För transporttjänsten anser generation X, enligt undersökningen, att betygssystem är viktigare 

i förhållande till tillit än UAV, då påståendet om tillit har mer instämmande svar än det om 

UAV. För generation Y är det däremot tvärtom; antalet som tycker betygssystem underlättar 

användningen är något fler än de som tycker det är viktigt med betygssystem för tjänstens 

tillitsnivå. För boendetjänsten tycker generationerna överlag det är lika viktigt med 

betygssystem gällande tillit som UAV; för generation Y påvisas betygsystem vara särskilt 

viktiga för dessa aspekter. Ert et al. (2016) menar att betygssystem inte har en stor inverkan 

på tillit, medan Resnick och Zeckhauser (2002) har motsatt uppfattning. Detta kan bero på att 

deras studier handlar om olika typer av DE-tjänster, men det skulle även kunna bero på 

generationsskillnader på grund av exempelvis internetvana. Resnick och Zeckhauser (2002) 

menar även att tillit är viktigt gällande internettransaktioner och detta påvisas i 

respondenternas enkätsvar till båda tjänsterna. När det gäller säkra betalningssystem är båda 

generationerna överlag helt instämmande, med en något högre majoritet hos generation X. 

Båda generationerna är också instämmande till att användarverifiering är viktigt för att de ska 

lita på tjänsterna. 
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6.  Slutsats  
Båda generationerna upplever att tjänsterna verkar både användbara och användarvänliga. 

Generation Y tycker att transporttjänsten verkar mer användbar än generation X, men 

generation X upplever att den verkar mer användarvänlig. Då användbarhet enligt TAM har 

en större påverkan på beteendeintentioner än användarvänlighet borde det rimligtvis gå att 

fastslå att generation Y i större grad skulle använda tjänsten. Detta speglas också i resultaten 

då generation X i lägre grad anger att de skulle använda tjänsten utifrån både användbarheten 

och användarvänligheten, även om generation Y i lägre grad tycker den verkar 

användarvänlig. Boendetjänsten uppfattas som användbar och användarvänlig för båda 

generationerna och beteendeintentionerna är också relativt starka utifrån detta.  

Undersökningen för transporttjänsten visar att relevansen för transporttjänsten skiljer sig 

markant mellan generationerna, då tjänstens egenskaper visar sig mer passande för generation 

Y. Generation Y bryr sig även mer om vad omgivningen tycker om tjänsten för att den ska 

verka användbar medan generation X i större mån prioriterar miljöpåverkan och 

transportkostnader. Transportkostnader och miljöpåverkan visar sig även relativt viktiga för 

generation Y och båda generationerna bryr sig om bekvämligheten nästan lika mycket. När 

det gäller boendetjänsten är relevansen hos de båda generationerna till stor del lika, där vissa 

aspekter av tjänsten upplevs attraktiva och andra mindre attraktiva för generationerna. 

Generationerna fann tjänsten relevant för att hyra en lägenhet eller ett rum, men de var inte 

särskilt benägna att använda den för att hyra ut ett rum eller en lägenhet. Detta kan vara en 

anledning till att delningsekonomitjänster växer fram i en långsammare takt i Sverige än i 

andra delar av Europa; att svenskar kan tänka sig att utnyttja aspekten för att hyra eller låna 

andras resurser, men är tveksamma till att dela med sig av sina egna ägodelar. Vad som 

motiverar generationerna till att använda tjänsten skiljer sig dock till viss grad, där de 

prioriterar olika i vilka aspekter av som är viktiga för att tjänsten ska vara användbar. 

Generation Y tycker, likt för transporttjänsten, att det i mycket högre grad är viktigt vad 

omgivningens åsikter angående tjänsten är, medan generation X inte tycker att det är särskilt 

viktigt. Båda generationerna tycker att det är relativt viktigt att tjänsten sänker deras 

boendekostnader. Detta visar sig dock starkare för den yngre generationen. Båda 

generationerna tycker att miljöpåverkan är en mindre viktig faktor gällande huruvida 

boendetjänsten anses vara användbar. Detta kan bero på att många kanske inte ser kopplingen 
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mellan tjänsten och miljöpåverkan och inte riktigt tagit ställning till idén gällande en 

boendetjänst på det här sättet förut.  

När det gäller både transport och boendetjänsten visar båda generationer tydligt att de tror sig 

kapabla att hantera tjänsterna. Generation Y anser högre grad att ett betygssystem eller 

liknande typer av hjälp från andra användare är viktigt för att tjänsten ska kännas lätt att 

använda. Vanliga frågor och kundtjänst är också i högre grad viktigt för generation Y, jämfört 

med generation X. Bristen på indikation huruvida dessa är närvarande eller inte kan ligga till 

grund för generation X:s svar. Detta då denna grupp troligen inte påverkas av avsaknaden på 

samma sätt som generation Y, som anser att dessa funktioner är viktiga för 

användarvänligheten. Båda generationerna indikerar att upplevt nöje under användandet av 

tjänsten underlättar användandet av den. Fokus bör därför läggas på detta, i utvecklandet av 

appen gentemot svenskar. 

Båda generationer anser att tillit till företagen bakom tjänsterna är viktigt för att de ska vilja 

använda dem. De anser även att det är viktigt att de kan lita på de andra användarna för att 

tjänsterna ska verka användbara; generation Y visar särskilt starka indikationer för detta 

gällande boendetjänsten. Tillit till medium är också relativt viktigt för generationerna. 

Betygssystem, användarverifiering och säkra betalsystem är viktigt för båda tjänster enligt 

båda generationerna och bör finnas inkluderade i tjänsterna för att användas av svenskar. 

Undersökningen indikerar följaktligen att generationerna har positiva uppfattningar och 

beteendeintentioner gentemot DE-sektorerna, vilket påvisar en potential för en framväxt av de 

två sektorerna i Sverige. På grund av graden av relevans är det rimligt att transporttjänsten 

med störst förmånlighet bör riktas mot den yngre generationen och fokuseras mot 

kostnadseffektiva och miljövänliga sätt att öka bekvämligheten. Eftersom den äldre 

generationen indikerar att det är viktigt med egenägda bilar är det troligt att transporttjänsten 

skulle vara mindre attraktiv för gruppen. Däremot är miljöaspekten något som visar sig vara 

viktigt för generation X. Eftersom generationens uppfattningar och beteendeintentioner är 

relativt positiva gentemot tjänsten är det därför möjligt att gruppen kan värdera tjänstens 

positiva miljöpåverkan högre än att äga en egen bil och därför välja att använda tjänsten. 

Gällande boendesektorn finns en viss ovisshet för framväxten, då båda generationerna ställer 

sig positiva till att hyra, men inte till att hyra ut. En P2P-tjänst som scenariot illustrerar 

baseras på att det finns användare som är intresserade av båda sidor av tjänsten. 
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Generationerna indikerar att tillit till användare är särskilt viktigt gällande denna tjänst, vilket 

kan ligga till grund för ovilligheten att hyra ut sina boenden. För en framväxt av 

boendesektorn i Sverige är det därför rimligt att användarna behöver försäkras tillräckligt för 

att känna sig bekväma att hyra ut sina hem.  
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7.  Vidare  forskning  
Resultaten från undersökningen visar på att generationerna generellt är positiva till 

användbarheten av tjänsterna. Det framkommer dock även att externa faktorer troligtvis 

påverkar respondenternas uppfattningar och beteendeintentioner. Därför skulle det vara till 

nytta att undersöka detta närmare, exempelvis genom att undersöka olika demografiska 

faktorers påverkan. För att undersöka om resultaten av denna studie går att generalisera krävs 

även vidare studier, med en avvikande urvalsmetod. Det kan också vara intressant att studera 

mer detaljerade uppfattningar och beteendeintentioner hos generationerna, för att skapa en 

mer djupgående förståelse. Ett förslag på vidare forskning är därför att genomföra en 

kvalitativ undersökning inom området där respondenterna kan redogöra bakomliggande 

orsaker till deras uppfattningar och beteendeintentioner. Ett ytterligare förslag är även att 

undersöka fler typer av tjänster, eftersom delningsekonomin innefattar ett betydligt bredare 

spektrum än denna undersökning hade möjlighet att behandla. 
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Bilagor  
Nedan presenteras undersökningens bilagor. 

Bilaga  1.      

Enkätundersökning 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  

     



 

 

Bilaga  2.   

Operationalisering  

3.4.1  Urvalsfråga  

FRÅGA TEORETISK KOPPLING 

1. När är du född? 
 

Kopplat till generation X och generation Y, då 

frågan avser kontrollera om respondenterna 

passar in i urvalsgruppen. 

3.4.2  Påverkande  faktorer  för  upplevd  användbarhet  

PÅSTÅENDEN TEORETISK KOPPLING 

Min omgivnings åsikter om tjänsten påverkar min 

benägenhet att använda tjänsten 

Jag skulle se mer nytta i tjänsten om min 

omgivning har positiva åsikter om den 

Dessa påståenden utformades utifrån Venkatesh 

och Davis (2000) definition av subjektiv norm, 

som innefattar omgivningens påverkan på 

individers beteende och uppfattningar. 

Påståendena syftade därför att ta reda på till 

vilken grad generationernas omgivningar 

påverkar deras uppfattningar och 

beteendeintentioner.  

Jag utnyttjar eller skulle vilja utnyttja en bil i mitt 

privatliv  

Det är viktigt för mig att äga min egen bil 

Jag kan tänka mig att hyra ett rum på detta sätt 

när jag är på resa  

Jag kan tänka mig att hyra en lägenhet på detta 

sätt när jag är på resa 

Jag kan tänka mig att hyra ut mitt boende när jag 

är bortrest 

Jag kan tänka mig att hyra ut ett rum i mitt 

Relevans mäter hur relevant en produkt är i en 

viss kontext (Venkatesh & Davis, 2000). Dessa 

påståenden utformades därmed för att ta reda på 

huruvida tjänsterna ansågs relevanta för 

generationerna i deras privatliv. 



 

 

boende under kortare perioder 

För att tjänsten ska vara användbar är det viktigt 

att den minskar mina 

transportkostnader/boendekostnader 

För att tjänsten ska vara användbar är det viktigt 

att den är bättre för miljön än mitt vanliga 

transportmedel/andra alternativ 

För att tjänsten ska vara användbar är det viktigt 

att den ökar min bekvämlighet 

För att tjänsten ska vara användbar är det viktigt 

att den berikar mitt sociala liv 

Dessa påståenden utformades för att undersöka 

till vilken grad kvaliteten av tjänsterna spelade in. 

Produktkvalitet innefattar en produkts 

prestationsförmåga och användarens 

uppfattningar kring dessa (Venkatesh & Davis, 

2000) och ligger som teoretisk grund för dessa 

påståenden. 

 

För att tjänsten ska kännas användbar måste jag 

märka av att jag sparar pengar genom att använda 

den 

För att tjänsten ska kännas användbar måste jag 

märka av att min bekvämlighet har ökat 

 För att tjänsten ska kännas användbar måste jag 

märka av att mitt sociala liv berikats genom att 

använda den 

Påståendena utformades för att undersöka 

huruvida påtaglighet av resultat, det vill säga 

märkbarheten av tjänstens effekt, spelar in i 

generationernas uppfattningar till tjänstens 

användbarhet. En uppfattad användbarhet uppstår 

endast om användaren märker av det producerade 

resultatet (Venkatesh & Davis, 2000). 

Påståendena kan därmed kopplas till påtaglighet 

av resultat. 

3.4.3  Påverkande  faktorer  för  upplevd  användarvänlighet  

PÅSTÅENDEN TEORETISK KOPPLING 

Jag tror tekniskt sett att jag är kapabel att 

använda tjänsten via min smartphone 

 

Påståendet utformades för att undersöka huruvida 

generationerna uppfattade att de hade de tekniska 

färdigheter som behövs för att använda 

tjänsterna. Påståendet kan alltså kopplas till 

digital själv-förmåga, då detta följer Venkateshs 

och Balas (2008) definition av detta. 

Användandet av tjänsten skulle underlättas av en Påståendena utformades för att undersöka 



 

 

support-funktion (ex: kundtjänst eller "Vanliga 

frågor") 

Användandet av tjänsten skulle underlättas av en 

introduktion av appens funktioner (vid första 

användningstillfället) 

Användandet av tjänsten skulle underlättas av 

betygssystem eller andra typer av hjälp från 

andra användare 

huruvida generationernas uppfattningar om 

användarvänlighet påverkas av uppfattningar om 

huruvida supportfunktioner finns tillgängliga, 

samt vilken typ av support generationerna 

föredrog. Uppfattad extern support påverkar en 

uppfattad användarvänlighet och innefattar en 

persons uppfattningar om huruvida externa 

supportfunktioner finns tillgängliga (Venkatesh 

& Bala, 2008). 

Appen känns lättare att använda om den ger mig 

en positiv upplevelse när jag använder den 

Påståendet utformades för att undersöka huruvida 

generationernas uppfattningar om 

användarvänlighet påverkas av närvaron eller 

frånvaron av nöje i användningen. Om en person 

finner nöje i användandet, oberoende av 

produktens prestation, påverkas den upplevda 

användarvänligheten positivt (Venkatesh & Bala, 

2008). Påståendet kan alltså kopplas till upplevt 

nöje. 

3.4.4  Ti l l i t   

PÅSTÅENDEN TEORETISK KOPPLING 

Min tillit till företaget bakom tjänsten påverkar 

min benägenhet att använda tjänsten 

Min tillit de andra användarna påverkar min 

benägenhet att använda tjänsten 

Påståendet utformades för att undersöka huruvida 

generationernas beteendeintentioner gentemot 

tjänsten påverkas av huruvida de känner tillit till 

företaget eller de övriga användarna bakom 

tjänsterna. En konsuments tillit till motparten vid 

ett köptillfälle, alltså tillit till motpart (Lee & 

Turban, 2001) är en viktig del för 

relationsbyggande mellan parterna (Garbarino & 

Johnson, 1999). Påståendet kan alltså kopplas till 

tillit till motpart. 

Min tillit till appar som medium för tjänsten Påståendet utformades för att undersöka huruvida 



 

 

påverkar min benägenhet att använda tjänsten generationernas beteendeintentioner gentemot 

tjänsten påverkas av huruvida de känner tillit till 

appar som medium för tjänsterna. En aspekt inom 

tillit av tekniska tjänster innefattar huruvida 

användaren litar på mediets prestationsförmåga 

(Lee & Turban, 2001). Påståendet kan alltså 

kopplas till tillit till medium. 

För att jag ska lita på tjänsten är det viktigt att 

den är kopplad till betygssystem utifrån tidigare 

användares upplevelser  

För att jag ska lita på tjänsten är det viktigt att 

den är kopplad till säkra betalningssystem 

För att jag ska lita på tjänsten är det viktigt att 

den är kopplad till system som verifierar 

användare 

 

Påståendet utformades för att undersöka huruvida 

generationernas beteendeintentioner gentemot 

tjänsten påverkas av huruvida tjänsterna 

innehåller system som säkerställer 

konsumenterna om säkerheten att använda 

tjänsterna. För långsiktig tillit från användarna 

kan lösningar som försäkrar om tjänstens 

tillförlitlighet vara gynnande, stämmer överens 

med Lees och Turbans (2001) beskrivning av 

kontextuella faktorer. 

3.4.5   Upplevd   användbarhet   och   upplevd   användarvänlighet   kopplat  
t i l l   beteendeintention  

PÅSTÅENDEN TEORETISK KOPPLING 

Jag tycker tjänsten verkar användbar  

 

Påståendet utformades för att ta reda på 

generationernas generella uppfattningar om 

tjänstens användbarhet. Påståendet kan därför 

kopplas till upplevd användbarhet. 

Jag tycker tjänsten verkar lätt att använda Påståendet utformades för att ta reda på 

generationernas generella uppfattningar om 

tjänstens användarvänlighet. Påståendet kan 

därför kopplas till upplevd användarvänlighet. 

Jag tycker tjänsten verkar användbar och skulle 

därför använda tjänsten 

Påståendet utformades för att undersöka till 

vilken grad den upplevda användbarheten av 



 

 

 tjänsten påverkade beteendeintentionerna hos 

generationerna. Påståendet kan därför kopplas till 

upplevd användbarhet och beteendeintention. 

Jag tycker tjänsten verkar lätt att använda och 

skulle därför använda tjänsten 

 
 

Påståendet utformades för att undersöka till 

vilken grad den upplevda användarvänligheten av 

tjänsten påverkade beteendeintentionerna hos 

generationerna. Påståendet kan därför kopplas till 

upplevd användarvänlighet och 

beteendeintention. 

 

 


