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Abstract 

Denna studie är ämnad att utreda hur samåkningsföretag kan arbeta med 

varumärkesprofilering för att stärka sitt varumärkeskapital. Detta har undersökts genom att 

studera vilka faktorer som är viktiga för kunder vid valet att samåka med fokus på den 

svenska marknaden. Dessa undersökningar har baserat sig på intervjuer med företagen 

Skjutsgruppen och GoMore samt deras kunder. Studien visar att de viktigaste faktorerna för 

kunder vid valet att samåka på den svenska marknaden är ekonomiska incitament, miljö, 

trygghet och säkerhet, flexibilitet samt social interaktion. Av dessa är de ekonomiska 

incitamenten viktigast för valet att samåka. Studien har sedan undersökt hur 

samåkningsföretag, baserat på dessa identifierade faktorer, kan arbeta med sin 

varumärkesprofilering för att stärka företagets varumärkeskapital. 

 

Studien resulterar i en modell enligt vilken samåkningsföretag kan arbeta med sin 

varumärkesprofilering för att stärka sitt varumärkeskapital. Modellen föreslår att 

samåkningsföretagen skapar kännedom om varumärket genom marknadsföringsåtgärder som 

uppmärksammar kunderna på varumärket. Detta ökar varumärkets relevans, det vill säga 

varumärket finns med i kundernas minne då de väljer tjänst. Marknadsföringen syftar också 

till att profilera företagets varumärke genom att förbättra kundernas inställning till varumärket. 

Målet med detta är att etablera en emotionell relation mellan kund och företag genom att 

fokusera på en faktor som lyfts fram som extra betydelsefull. Modellen föreslår också att 

företagen samtidigt kan differentiera sig inom flera faktorer i att syfta att erbjuda en bättre 

tjänst än konkurrenterna.	  
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1. Introduktion 
Under detta avsnitt kommer först en inledning av ämnet där bakgrund och problematisering 

presenteras, därefter presenteras syfte och forskningsfrågor samt avgränsningar. 

1.1 Inledning 

Samåkningstjänster skiljer sig från kollektivtrafik och andra konventionella typer av publik 

transport. Detta eftersom konceptet samåkning som idé, bygger på att minst två personer delar 

ett fordon, under en specifik resa, för att gemensamt ta sig från punkt A till punkt B. För att 

processen skall vara framgångsrik och lyckad, krävs samordning av resplanen samt en 

specificerad upplocknings- och avlämningsplats för de passagerare som är inblandade 

(Furuhata et al., 2013). Samåkning kan vara samordnad eller spontan, det gäller både vid 

fritids-, pendlings- och tjänsteresor. I denna uppsats berörs endast den typ av resor som är 

samordnade via samåkningsföretag till privatpersoner och de övriga kommer bara att 

diskuteras övergripligt. Ett av problemen för företagen kring denna organiserade samåkning 

är att när kunden väl hittat en samåkningspartner, som kontinuerligt åker samma sträcka som 

en själv, väljer kunden i många fall att kliva ur systemet (Neergaard et al., 2002). 

 

De företag eller ideella föreningar som idag verkar på den svenska 

samåkningstjänstemarknaden tillhandahåller en möjlighet för förare och passagerare att möta 

varandra för att på ett smidigt sätt samordna sina resor. Företagen bidrar med en plattform 

som hjälper till att tillgodose kundens behov. Det innebär att användarna ges möjlighet att 

söka efter andra människor som söker resesällskap och är i behov av att dela ett färdmedel till 

samma destination. Konceptet samåkning är relativt oetablerat på den svenska marknaden, 

dock ser många aktörer i samhället möjligheterna och nyttan med delningskulturen 

(Schillander, 2006). Vid år 2006 utförde Per Schillander, på uppdrag av den svenska 

myndigheten Vägverket en studie om samåkning i Sverige. I den rapporten hävdar han att 

samåkning medför att kunden, eller användaren, sparar både tid och pengar samt bidrar till en 

minskad miljöpåverkan (Schillander, 2006). Myndigheterna är överens om att åtgärder som 

resulterar i effektivisering av resor och transporter ger stora nyttoeffekter för individer och 

företag samt för samhället i stort (Schillander, 2006; Neergaard et al., 2002). 

 

Trots de många bevisade fördelarna med samåkning som tjänst (e.g. Sauvant, 2015; 

Schillander, 2006; Furuhata et al., 2013; Neergaard et al., 2002) är det dock en relativt liten 
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andel svenskar som aktivt använder tjänsten (Neergaard et al., 2002). Detta är en utmaning för 

de företag som är verksamma inom området, då den faktiska tjänsten utförs av kunderna 

själva. Därmed krävs det en viss volym i användarantal för att kunna tillhandahålla tjänsten 

och dra nytta av fördelarna, så kallad kritisk massa. Antalet sträckor och avgångar där 

samåkning är möjlig är helt beroende av antalet aktiva kunder (Sauvant, 2015). För att utöka 

kundbasen måste därför företagen först övertyga dessa potentiella kunder att ansluta sig och 

bli aktiva användare av deras tjänst. 

 

För att göra svenskarna uppmärksamma på konceptet samåkning och få dem att aktivt 

använda tjänsten, måste företagen också konkurrera med de många andra transportalternativ 

som erbjuds idag så som tåg, buss samt alternativet att ensam ta bilen eller vilket annat fordon 

som helst. Företagen måste också konkurrera med andra företag som erbjuder liknande 

samåkningstjänster. Porter (1980) menar att det finns tre generiska strategier genom vilka ett 

företag kan vinna konkurrensfördelar i relation till sina konkurrenter, nämligen 

kostnadsledarskap, fokus och differentiering. Han skriver vidare att kostnadsledarskap innebär 

att företaget kan erbjuda de lägsta priserna inom branschen. Vad gäller transportbranschen i 

stort så konkurrerar redan alla samåkningsföretag med pris när det kommer till andra 

långfärdsalternativ så som tåg och buss (Sauvant, 2015). Bortsett från den avgift företagen 

inom samåkningsbranschen i vissa fall tar ut för att tillhandahålla plattformen, som i sin tur 

gör tjänsten möjlig, så sätts dock priserna för en resa inte av företagen själva utan av deras 

kunder, det vill säga de som i praktiken använder tjänsten. Detta innebär således att en strategi 

baserad på kostnadsledarskap är näst intill omöjlig för att vinna konkurrensfördelar inom 

branschen för samåkningstjänster. Vad gäller fokus-strategin så innebär denna enligt Porter 

(1980) att ett företag inom branschen väljer ut en smal och väl avgränsad delmarknad vilken 

företaget försöker specialisera sig på. Då samåkningstjänsten kräver en stor och bred kundbas 

för att kunna erbjuda tillräckligt många avgångar mellan trafikerade sträckor för att tjänsten 

ska vara attraktiv (Sauvant, 2015) så ger en fokus-strategi inte önskade effekter. 

 

Neergaard et al. (2002) drar i slutsatserna från sin undersökning kring samåkning att 

problemet i Sverige visat sig vara kundernas attityd till att samåka. Därför lämpar sig istället 

vad Porter (1980) benämner som en differentierings-strategi. Det innebär att företagen strävar 

efter att vinna konkurrensfördelar genom att differentiera sig och därmed erbjuda en tjänst 

som upplevs som bättre än konkurrerande alternativ genom att identifiera och fokusera på det 

kunderna efterfrågar. Enligt Porter (1980) är varumärkesprofilering ett sätt att åstadkomma 
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detta. Det vill säga att differentiera sig genom sitt varumärke och vad det symboliserar och på 

så sätt påverka kundernas attityd. 

 

Varumärket möjliggör för ett företag att differentiera sig från andra liknande företag (Roper & 

Fill, 2012) och definieras enligt The American Marketing Association (AMA) som: 

 

Ett namn, term, tecken, symbol, eller design, eller en kombination av dem vilken är 

ämnad att identifiera en säljares- eller en grupp av säljares produkter eller tjänster 

från konkurrenters produkter eller tjänster.   

     (Heding et al., 2009, sid 9) 

 

Att använda varumärket för att differentiera företagets produkter och tjänster kallas 

varumärkesprofilering (Branding eller Brand Management på engelska) och definieras av 

Hislop (2001) som: 

 

Varumärkesprofilering är processen att skapa associationer mellan en 

symbol/objekt/känsla/perception och en produkt eller ett företag med målet att bygga 

lojalitet samt skapa differentiering. 

               (Hislop, 2001, sid 6) 

 

Fahy et al. (2012) menar att ett starkt varumärke har positiva effekter på konsumenternas 

uppfattningar och preferenser om företaget i sin helhet, som i sin tur leder till 

varumärkeslojalitet där nöjda kunder fortsätter att använda tjänsten. En annan avgörande 

faktor för ett starkt varumärke är att det minskar riskerna för kunden (Kotler et al., 1996). Det 

hjälper kunden att lita på tjänsten och företaget då varumärket fungerar som en typ av 

säkerhet, vilken har vuxit fram genom en historik av tidigare köp då företaget levt upp till 

kundens förväntningar (Fahy et al., 2012). 

 

Styrkan i varumärket, vilken åstadkoms genom varumärkesprofilering, benämns i litteraturen 

som varumärkeskapital (Brand Equity) (Heding et al., 2009). Att bygga varumärkeskapital är 

syftet med varumärkesprofilering (Heding et al., 2009). Det finns två sätt att se på 

varumärkeskapital, det första är som ett objektivt finansiellt värde vilket innebär att 

varumärkeskapitalet bestäms som ett beräknat immateriellt värde på varumärket (Heding et al., 

2009; Roper & Fill, 2012). Det andra sättet att förstå varumärkeskapital är som ett mer 
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strategiskt och subjektivt värde. Det innebär att varumärkeskapitalet ses som kundernas 

uppfattning av varumärket och är strategiskt intressant vid varumärkesprofilering (Heding et 

al., 2009). Denna rapport belyser varumärkeskapital ur det senare synsättet och definierar 

begreppet enligt Aaker & Biel (1993, p. 2): 

 

“En kund uppfattar ett varumärkes kapital som värdet tillfört utöver den funktionella 

produkten eller tjänsten vilken associeras med varumärket” 

 

Denna rapport utreder hur företag som erbjuder samåkningstjänster kan differentiera sig 

genom en tydlig varumärkesprofilering i syfte att stärka varumärkeskapitalet. Dels mellan 

samåkning och andra transportalternativ och dels mellan andra samåkningsföretag, då tjänsten 

i sig mellan företagen inom samåkning är lika. Rapporten undersöker även hur ett företag som 

erbjuder samåkningstjänster på den svenska marknaden ska profilera sig för att nå ut brett i 

sitt erbjudande. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna rapport är att utreda hur samåkningsföretag kan arbeta med sin 

varumärkesprofilering för att stärka sitt varumärkeskapital och öka användningen av tjänsten 

samt differentiera sig och vinna marknadsandelar inom en, i Sverige, nyetablerad bransch. 

 

• Vilka faktorer är viktiga för kunder på den svenska marknaden vid användning av en 

samåkningstjänst? 

• Baserat på de identifierade faktorerna, hur kan samåkningsföretag profilera sitt 

varumärke i syfte att skapa fler aktiva kunder? 

• Hur kan samåkningsföretag stärka sitt varumärkeskapital genom 

varumärkesprofilering?  

1.3 Avgränsningar 
Rapporten fokuserar på den svenska marknaden och därmed undersöks endast den svenska 

verksamheten för de företag som verkar på flera marknader. Denna rapport avgränsar sig till 

att undersöka samåkning mellan privatpersoner med bil, som organiseras av 

samåkningsföretag, vilket är den vanligaste typen av samåkning. Andra typer av samåkning, 

som till exempel spontan eller anordnad inom företag för anställda, berörs endast ytligt i vissa 

delar av rapporten. Vad gäller företagen som undersöks fokuserar denna rapport på GoMore 

och Skjutsgruppen, där GoMore är ett vinstdrivande företag och Skjutsgruppen en ideell 
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förening. Vidare utreder rapporten hur samåkningsföretag genom varumärkesprofilering kan 

stärka sitt varumärkeskapital utifrån kvalitativa analyser och kommer inte diskutera den 

finansiella värderingen av varumärkeskapital. 
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2. Teori 
Teorikapitlet är indelat i två fristående delar, 2.1 Varumärkesprofilering och dess effekter på 

varumärkeskapital samt 2.2 Samåkning. I första delen av detta avsnitt, 2.1, presenteras den 

modell som används för att reda ut hur varumärkesprofilering bygger varumärkeskapital. I 

andra delen, 2.2, diskuteras tidigare forskning gjord kring samåkning både på den svenska 

och utländska marknaden. Dessa två teoretiska delar kommer att ligga till grund för den 

empiriska studien samt diskussionen av insamlad data. 

2.1 Varumärkesprofilering och varumärkeskapital 
Med varumärkeskapital menas det kommersiella värdet som härrör från konsumenternas 

uppfattning om varumärket av en viss produkt eller tjänst, snarare än från produkten eller 

tjänsten i sig (Stahl et al. 2012). Det är således genom varumärkesprofilering som ett företag 

förstärker sitt varumärkeskapital (Pullig, 2008). Keller (1993) definierar varumärkeskapital ur 

kundens perspektiv som varumärkeskunskapens differentierande effekt på kundens reaktion 

gentemot marknadsföringen av varumärket. Heding, Knudtzen och Bjerre (2009) menar att 

det är kundernas reaktion på marknadsåtgärder som är i fokus vid denna typ av diskussion 

kring varumärkeskapital. Genom detta kundsynssätt definierar Aaker & Biel (1993, p. 2) 

varumärkeskapital som hur “en kund uppfattar ett varumärkes kapital som värdet tillfört 

utöver den funktionella produkten eller tjänsten vilken associeras med varumärket”. Det är ur 

detta synssätt som denna rapport talar om varumärkeskapital. 

 

Stahl et al. (2012) tar upp effekterna av ett högt varumärkeskapital med fokus på kundförvärv, 

kundlojalitet, vinstmarginal och relationen sinsemellan, där författarna menar att de korrelerar 

med varandra. Leone et al. (2006, p. 126) menar att styrkan i ett varumärke ligger i 

medvetandet hos konsumenterna “the power of a brand lies in the minds of 

consumers”.  Detta innebär att kraften i ett varumärke ligger i vad kunderna har lärt sig, känt, 

sett, och hört talas om varumärket. Stahl et al. (2012) definierar begreppet varumärkeskapital, 

i enlighet med Aaker & Biel (1993), som det resultat som faktiskt tillfaller en tjänst eller en 

produkt på grund av sitt specifika varumärke jämfört med det resultat som skulle uppstå om 

samma produkt eller tjänst inte kan identifieras via sitt varumärke. Det vill säga de fördelar en 

tjänst eller produkt uppnår genom kraften av sitt varumärke. Stahl et. al (2012) menar att 

marknadsföringen påverkar hur varumärket uppfattas och därmed styrkan i 

varumärkeskapitalet. Detta i sin tur påverkar kundens beteende, samt spelar en avgörande roll 

som drivkraft till det slutgiltiga köpet. Författarna menar att genom 
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marknadsföringsaktiviteter såsom reklam, nya produktlanseringar och priskampanjer går det 

att påverka kundens sätt att se på företaget och därmed dess varumärkeskapital (Stahl et. al 

2012). 

 

Dessa åtgärder syftar till att stärka vad Stahl et. al (2012) kallar “de fyra pelarna” (Se Figur 1) 

inom kundbaserat varumärkeskapital: kännedom, relevans, inställning och differentiering, 

som syftar till att fånga medvetenheten hos kunden och skapa ett förtroende hos dem. Dessa 

fyra pelare leder i sin tur till vad Stahl et. al (2012) kallar CLV, customer lifetime value - fritt 

översatt “kundernas livstidsvärde”. I denna rapport kommer vi att utgå ifrån och fokusera på 

de delar ur Stahl et al. (2012) modell som berör marknadsföringsstrategier och 

varumärkesprofilering som i sin tur bygger varumärkeskapital. Dessa delas i enlighet med 

Stahl et al. (2012) upp i marknadsföringsåtgärder, som beskrivs ovan, samt kundbaserat 

varumärkeskapital. Dimensionen kundbaserat varumärkeskapital beror i sin tur av de fyra 

dimensioner, som Stahl et al. (2012) benämner som pelare, vilka utgör varumärkeskapitalet 

och i sin tur kan påverkas utifrån marknadsföringsåtgärder (Se Figur 1). De fyra pelarna som 

utgör styrkan i ett företags varumärkeskapital presenteras mer ingående nedan. 

 

Figur 1. Stahl et. al (2012) modell för kundbaserat varumärkeskapital, anpassad för 

varumärkesprofilering för samåkningsföretag 

 

2.1.1 Kännedom 

Den första pelaren står för kännedom och i vilken utsträckning kunderna har kunskap om 

varumärket, samt hur väl de känner till varumärket och dess bakgrund (Stahl et al., 2012). 

Mizik och Jacobson (2009) menar att kännedom mäts genom familjariteten och förståelsen av 

varumärkets identitet. En otillräcklig kännedom om varumärket hos kunderna och vad det står 
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för medför enligt Stahl et al. (2012) svårigheter för ett företag att bygga och stärka sitt 

varumärkeskapital. Heding et al. (2009) skriver att kännedom om varumärket kan delas upp i 

två delar. Det ena är varumärkesmedvetenhet och det andra är varumärkesimage. Vidare 

menar författarna att varumärkesmedvetenhet är en förutsättning för att kunna tala om ett 

företags varumärkeskapital, som i sig inte är den viktigaste dimensionen. 

Varumärkesmedvetenhet menar Heding et al. (2009), utgörs av hur väl kunderna känner igen 

varumärket när de ser eller hör talas om det samt om de tänker på varumärket när de får en 

ledtråd kring området företaget är verksamt i. Vad gäller varumärkesimage i sin tur så menar 

Heding et al. (2009) att, trots det stora intresset för fenomenet, så är oklarheterna kring vad 

det faktiskt är stora. Författarna menar att varumärkesimage utgörs av kundernas associationer 

till varumärket. I ett försök att definiera begreppet skriver Keller (1993) att varumärkesimage 

utgörs av uppfattningen av varumärket som en reflektion av varumärkesassociationer i 

kundernas minne. Han menar att varumärkesimagen utgörs av varumärkets betydelse för 

kunderna. 

2.1.2 Relevans 

Den andra pelaren är relevans vilken Stahl et al. (2012) definierar som varumärkets relevans 

för att tillgodose kundernas behov. Aaker (2011) menar att relevans är viktigt vid kundens val 

av varumärke och är en effekt av företagets varumärkesprofilering. Han menar att när en kund 

väljer vilka varumärken han eller hon överväger så exkluderas många varumärken i processen. 

Ett varumärke är inte relevant, enligt Aaker (2011), om inte varumärket finns kvar i kundens 

urvals-set, det vill säga det urval ur vilket kunden väljer varumärke. Aaker (2011) menar 

vidare att varumärkets synlighet har stor inverkan på dess relevans. Det beror på att 

varumärket måste komma upp i kundens minne när en produkt eller tjänst ska väljas. Stahl et 

al. (2012) menar precis som Aaker (2011) att det är viktigt för ett varumärke att synas för att 

vara relevant. 

2.1.3 Inställning 

Den tredje pelaren utgörs av kundernas inställning mot varumärket med avseende på vad de 

har för syn på kvaliteten, vad de har för inställning till hur företaget opererar på marknaden 

samt varumärkets tillförlitlighet (Stahl et al., 2012). Mizik et al. (2009) menar att kundens 

inställning fokuserar på vilken nivå av aktning kunder har till varumärket och vilken 

attraktionskraft varumärket har sett i kundens attityd till företaget.  
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Batra, Ahuvia och Bagozzi (2012) skriver att känsla och aktning gentemot företaget kan ses 

som en typ av kärlek till varumärket vilket företaget skapar genom en tydlig 

varumärkesprofilering. De menar att det finns sju delar som tillsammans kan användas för att 

förklara denna varumärkeskärlek (brand love), vilka är: varumärket som en del av den 

personliga identiteten (self-brand integration), passionsdrivet handlande (passion-driven 

behaviors), positiv emotionell koppling till varumärket (positive emotional connection), 

långvarig relation (long-term relationship), positiv helhetsinställning till varumärket (positive 

overall attitude valence), säkerhet och självförtroende i sin ståndpunkt (attitude certainty and 

confidence) samt förväntad ängslan över en eventuell separation (anticipated separation 

distress). Varumärkeskärlek bland företagets kunder skapar kundlojalitet, positiv word-of-

mouth samt en vilja till att förlåta vid de fall då företaget misslyckas leva upp till kundens 

förväntningar i den dagliga verksamheten (Batra et al., 2012). 

 

Batra et al. (2012) skriver att ett varumärke som koncept kan ses som den totala uppfattningen 

och känslorna som en kund har och känner gentemot en vara eller tjänst som identifieras via 

ett varumärke, inklusive dess identitet (t.ex. paketering och logotyp), kvalitet och prestanda, 

familjaritet, tillit, uppfattning av de emotioner och värden som varumärket symboliserar samt 

dess bildspråkliga kommunikation med kunden (Batra et al., 2012). De menar vidare att 

varumärkeskärlek möjliggör för företag att ta ut en prispremie vilket indikerar att detta är 

något som är skiljt från företagets produkter eller tjänster då varumärkeskärleken bygger på 

emotionella snarare än rationella värden. 

 

Thompson, Rindfleisch och Arsel (2006) skriver om emotionell varumärkesprofilering som 

ett kundcentrerat, relationsbyggande, och historiedrivet angreppssätt för att etablera en djup 

och bestående relation mellan kund och varumärke (Thompson et al., 2006). Emotionell 

varumärkesprofilering behandlar därför förståelsen för vad kunder inspireras av och strävar 

efter, samt hur deras livssituation ser ut, i syfte att utnyttja detta för att skapa varma känslor 

bland användarna gentemot varumärket. Thompson et al. (2006) fokuserar i sin artikel på 

riskerna associerade med emotionell varumärkesprofilering då en emotionell tillgivenhet mot 

ett varumärke kan väcka negativa känslor lika väl som positiva. Denna effekt väljer de att 

benämna som “doppelgänger brand imagery”, vilket är då negativ word-of-mouth sprids 

genom kunderna och deras nätverk. Dessa utgörs av anti-varumärkes aktivister, bloggare samt 

opinionsledare. 
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Thompson et al. (2006) drar slutsatserna att emotionell varumärkesprofilering kan vara en 

positiv strategi, men att det är viktigt att komma ihåg riskerna. Kunder tenderar att undvika 

varumärken när företagets emotionella varumärkeslöften framstår som oäkta då varumärket 

inte kan leva upp till bilden av sig själv. När företaget misslyckas med att leva upp till sitt 

varumärkes löften, till skillnad från vid misslyckanden i den dagliga verksamheten likt 

beskrivet ovan, tenderar kunder att vara oförlåtande. Riskerna förknippade med emotionell 

varumärkesprofilering beror dock i stor utsträckning på storleken på företaget, vilket innebär 

att mindre företag och organisationer ofta går obemärkta förbi för många inflytelserika 

opinionsledare (Thompson et al., 2006). 

2.1.4 Differentiering 

Fjärde och sista pelaren är hur pass väl företaget differentierar sig, det vill säga i vilken 

omfattning varumärket ses som annorlunda i form av unika eller distinkta skillnader jämfört 

med konkurrenterna (Stahl et al., 2012). Brakus et al. (2009) menar att ett varumärke kan 

differentiera sig genom varumärkespersonlighet vilket ökar attraktionskraften samt skapar 

tillit och lojalitet. Enligt Brakus et al. (2009) innebär varumärkespersonlighet att ett 

varumärke har mänskliga drag som tilltalar kunderna. De menar att varumärket skapar en 

möjlighet för kunderna att projicera känslor och uppfattningar på varumärket vilket får vissa 

varumärken att skilja ut sig från andra. Detta sätt att se på differentiering genom 

varumärkespersonlighet hänger starkt ihop med vad Batra et al. (2012) och Thompson et al. 

(2006) skriver om emotionell varumärkesprofilering vilket i också är ett sätt att differentiera 

sig. 

 

Porter (1980) skriver om differentiering som ett företags förmåga att erbjuda en produkt eller 

tjänst som uppfattas som unik i hela branschen. Han menar vidare att denna differentiering 

sker genom hur väl ett företag kan förknippas med, samt symboliserar, denna differentiering 

genom sin varumärkesprofil. Porter (1980) skriver att differentiering kan ske inom flera 

dimensioner så som inom teknologi och service till kunderna vilka tillsammans gör företaget 

utmärkande och attraktivt. Han poängterar också att en differentieringsfördel inte är statisk 

utan något som hela tiden måste utvecklas för att ha ett försprång gentemot konkurrenterna.  
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2.1.5 Effekter på kundernas varumärkeslojalitet  

Att vara starka på respektive av dessa fyra pelare innebär för ett företag positiva effekter på 

varumärkeskapitalet, vilket leder till lojala kunder samt till en tillströmning av nya kunder på 

ett effektivt och billigt sätt (Stahl et al., 2012). En lyckad strategi kan leda till bättre 

vinstmarginaler då företaget kan ta ut en högre prispremie för tjänsten eller produkten, samt 

skapar förutsättningar för en stark tillväxt på marknaden (Porter, 1980).	  

2.2 Samåkning 
I Vägverkets rapport om samåkning i Sverige skriver Schillander (2006) att många försök har 

gjorts att etablera konceptet samåkning, både riktat mot privatpersoner och inom företag. 

Detta har dock skett med varierande resultat och kännedomen kring samåkning är fortfarande 

relativt låg enligt Schillander (2006).  

 

Sauvant (2015) skriver att konceptet kring att dela bilresor vuxit snabbt även på den franska 

marknaden, som idag anses som en mer mogen marknad än i den svenska (Neergaard et al., 

2002). I Frankrike plockar denna typ av verksamhet marknadsandelar från tågbranschen och 

andra typer av långfärdsalternativ. Vidare förutspår Sauvant (2015) att denna utveckling snart 

kommer att synas i andra länder i takt med att samåkning som koncept blir mer och mer 

accepterat bland en bredare publik. Samåkningsföretagen konkurrerar främst med 

tågbranschen, då både samåknings- och tågresorna riktar sig mot långdistansresenärerna, där 

långdistans i denna kontext innebär resor på sträckor över 100 km (Sauvant, 2015). 

 

Sauvant (2015) skriver vidare att runt 60 % av alla långdistansresor med bil sker med en 

ensam ockupant, vilket innebär att denna marknad är den största för samåkningsföretagen. 

Neergaard et al. (2002) identifierade även att majoriteten av samåkarna på den svenska 

marknaden utgjordes av män samt att även i de fall kvinnor samåkte, föredrog de främst att 

samåka med resenärer av samma kön.  

2.2.1 Faktorer som påverkar kunder vid valet att samåka 

Många av de artiklar som berör ämnet samåkning identifierar ett antal aspekter som är viktiga 

för kunder vid användning av denna typ av tjänst (e.g. Agatz et al., 2012; Neergard et al., 

2002; Shaheen et al., 2011; Sauvant, 2015). Några av dessa aspekter är återkommande bland 

artikelförfattarna och lyfts fram som särskilt viktiga inom samåkning (Se Figur 2). De 

aspekter som framstår som mest betydelsefulla är de ekonomiska incitamenten, förtroende 

och rykte, flexibilitet och bekvämlighet samt social interaktion. 
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Figur 2. Modell över viktiga faktorer för kunder vid valet att samåka (egen figur) 

 

2.2.1.1 Ekonomiska incitament 

Enligt tidigare forskning kring samåkning har bland annat Katzev (2003), Sauvant (2015) och 

Neergard et al. (2002) skrivit att priset för resan, eller tjänsten, är en viktig faktor när det 

gäller samåkning. Katzev (2003) menar att inom transport i en vidare mening så tenderar 

individer att fokusera på den låga rörliga kostnaden för bilåkning men att delandet av fordon 

också innebär en spridning av de fasta kostnaderna. Även Agatz et al. (2012) menar att 

kostnadsdelning är ett viktigt incitament för att samåka, och i enlighet med Katzev (2003) 

skriver Agatz et al. (2012) att samåkning skapar en möjlighet att dela upp kostnaderna, både 

rörliga och fasta, mellan alla deltagare så att dessa minimeras på individnivå. 

 

Sauvant (2015) menar i en jämförelse mellan tåg och samåkning att det senare alternativet är 

betydligt billigare. Han skriver att för samåkningsresor där antalet passagerare i snitt är tre 

personer som tillsammans reser en sträcka på 350 km är priset för samåkning mindre än 

hälften jämfört med tåg (53 % billigare). Detta är även den främsta och mest avgörande 

faktorn för samåkningsresenärer i Sverige enligt Neergaard et al., (2002). De skriver vidare att 

även i Sverige är antalet passagerare i snitt tre personer (Neergaard et al., 2002). 

2.2.1.2 Förtroende och rykte 

I nuläget lämnar många samåkningsföretag den fysiska delen av matchandet av samåkare till 

individerna själva, det vill säga till de som skall använda sig utav tjänsten (Furuhata et. al 

2013). Det blir därför svårt att upprätthålla en konsekvent syn på förtroende och rykte för 

företagen. Furuhata et al. (2013) menar att det är av stort intresse för företagen att övertyga 

kunderna om att använda sig utav denna typ av tjänst och visa på att de kan stå för trygghet 
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genom sitt förhoppningsvis väletablerade och goda rykte. Schillander (2006) hävdar att nya 

företag och hemsidor inom samåkning etablerar sig kontinuerligt vilket får de nuvarande 

kunderna eller företagens potentiella kunder att bli förvirrade över vilka aktörer de ska 

använda. Samtidigt som antalet företag och hemsidor växer lyckas dock bara ett fåtal aktörer 

vinna kundernas förtroende och skapa sig ett gott rykte (Schillander 2006). 

 

Furuhata et. al (2013) menar att det är den direkta upplevelsen av samåkningstjänsten som 

skapar en känsla av tillit hos kunden gentemot företaget. Det finns dock andra metoder, så 

som användning av kända rekommendationssystem. Ett exempel på detta är storskalig word-

of-mouth kommunikation via nätverk. Word-of-mouth eller direkt översatt: ord-av-mun, 

innebär att kunder ges möjlighet att dela tidigare erfarenheter och upplevelser av tjänsten med 

varandra. Upplevelserna kring användning av tjänsten sprids då från personer som hävdar sin 

åsikt, den kan vara positiv eller negativ beroende på hur tjänsten upplevs (Solomon 2014). 

Detta innebär att användarna på förhand kan se vad de kan förvänta sig av tjänsten vilket 

enligt Furuhata et al. (2013) minskar de upplevda riskerna. Solomon (2014) menar till och 

med att word-of-mouth metoden tenderar att vara mer tillförlitlig och trovärdig jämfört med 

budskap från formella marknadsföringskanaler. Word-of-mouth är särskilt viktigt för nya 

typer av tjänster och produkter som inte är väletablerade och där kunden är obekant med 

konceptet (Solomon 2014). 

2.2.1.3 Flexibilitet och bekvämlighet 

En resenär väger in antalet avgångar vid utvärdering av olika transportalternativ och hur väl 

de passar in i resenärens eget schema (Sauvant, 2015). Flexibilitet utgör ofta en svaghet för 

samåkningsverksamheten initialt innan den fått spridning bland allmänheten, då antalet 

avgångar är begränsade. Detta gör att samåkningen initialt enbart lockar kunder med stor 

flexibilitet, som värderar tid väldigt lågt eller som motiveras av miljöfrågor (Sauvant 2015). I 

takt med att samåkning accepteras bland en större målgrupp minskar dock denna problematik 

då avgångar och antalet destinationer ökar i takt med användarna (Schillander 2006). 

Mängden kunders betydelse för tjänsten är även något Shaheen et al. (2011) diskuterar. 

Skribenterna hävdar att många av de samåkningsföretag som idag finns ständigt letar efter nya 

strategier för att skapa denna kritiska massa som krävs för att tjänsten ska bli attraktiv. 

Neergaard et al. (2002) menar i sin tur att samåkningsresenärer i Sverige har gemensamt att 

de alla drar fördel av en låg grad flexibilitet. Detta beror på att när de väl hittat någon att 

samåka med så kan de matcha varandras fasta tider vilket underlättar samåkningsplaneringen. 
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Sauvant (2015) talar även om betydelsen av sträckan från platsen resenären faktiskt avreser 

ifrån till den plats där själva transporten till avsläppningsplatsen avgår, samt sträckan mellan 

avsläppningsplatsen till slutdestinationen. Furuhata et al. (2013) menar att samåkning i vissa 

fall kan medföra att föraren hämtar upp samåkningsresenären utanför dörren samt lämnar av 

resenären vid hans eller hennes faktiska slutdestination. Fokus på bekvämlighet är dock 

betydligt mindre på den svenska marknaden främst eftersom de som samåker ofta arbetar på 

samma arbetsplats och att detta därmed inte utgjort något problem hittills (Neergaard et al., 

2002). Denna problematik kommer dock uppstå, enligt vad Sauvant (2015) skriver, då 

marknaden mognar och samåkning blir en mer allmänt utnyttjad transportform och inte bara 

begränsar sig till samåkning till och från jobbet. Sauvant (2015) hävdar att samåkning hittills 

främst attraherat unga resenärer. Han påpekar dock att då bekvämligheten med samåkning 

ökar växer acceptansen bland äldre passagerare som vill dra nytta av de nya transportformerna. 

2.2.1.4 Social interaktion 

Den sociala faktorn vad gäller interaktion mellan medresenärer är något som Sauvant (2015) 

belyser som viktig när det gäller samåkning. Om det finns ett större antal avgångar som ligger 

inom det tidsspann en resenär kan tänka sig att avresa så blir den sociala faktorn ytterligare en 

viktig dimension att ta hänsyn till. Han menar att denna faktor är individuell och att en bra 

matchning mellan resenärerna kan göra resan roligare och effektivare. Bortsett från 

samåkningens transportmässiga fördelar så påpekar även Braiser (2013) den sociala aspekten. 

Genom att tillsammans dela resan och fordonet så uppstår en känsla av gemenskap. Braiser 

(2013) menar vidare att samåkandet möjliggör för skapandet av nya kontakter som kanske 

aldrig uppstått annars. 
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3. Metod 
I denna del presenteras den metod som använts vid genomförandet av studien. Ansats, 

datainsamling av sekundär- och primärdata, vald analysmetod samt studiens tillförlitlighet 

diskuteras. Metodkapitlet avslutas med en diskussion kring etik och hur forskarna arbetat för 

att garantera att studien utförs på ett etiskt korrekt sätt. 

3.1 Ansats 
Enligt Bryman & Bell (2011) finns det två huvudsakliga perspektiv vid valet av ansats inom 

forskning. Den ena är en deduktiv ansats, vilket innebär att utgå ifrån den teoretiska 

referensram som byggts upp för att sedan testa den mot verkligheten via observationer. Den 

andra ansatsen är induktiv och innebär, i motsats till en deduktiv ansats, att utgå ifrån 

observationer från verkligheten och sedan arbeta mot att generalisera dessa inom en teoretisk 

referensram (Bryman & Bell, 2011). Denna rapport utgår ifrån en kombination av båda dessa 

ansatser, vilket kallas abduktiv ansats. Rapporten rör sig mellan teori och empiri och enligt Le 

Duc (2007) är en abduktiv ansats bäst lämpad för utrednings- och forskningsarbete av den typ 

som berörs i denna rapport (Le Duc, 2007). 

 

Då rapporten strävar efter att utreda hur varumärkesprofilering kan användas för att stärka ett 

samåkningsföretags varumärkeskapital, så ligger fokus på ord snarare än på siffror. Därmed 

kommer studien utgå från ett kvalitativt perspektiv och undersökningarna som görs i denna 

rapport kommer att vara kvalitativa i syfte att ge en helhetsbeskrivning av de frågeställningar 

som undersöks. Detta innebär också att de data som samlas in inte kommer att vara i mätbar 

form, utan är baserad på lågstrukturerad data (Bryman & Bell, 2011). 

 
Figur 3. Abduktiv modell (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991) 
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3.2 Datainsamling 
Både primär- och sekundärdata har samlats in under utförandet av denna rapport. Primärdatat 

utgörs av de empiriska data som samlats in via intervjuer. Fördelar med primärdata är att 

materialet är anpassat till forskningsfrågorna samt att kontrollen över materialet är bättre. 

Nackdelarna är att primärdata tenderar att vara kostsamt, både vad gäller tid och pengar 

(Ghauri & Grønhaug, 2005), där vi främst fått erfara tidsaspekten när vi skulle få tag i 

företagens kunder. 

 

Sekundärdata är den data som redan finns tillgänglig genom vetenskapliga artiklar, böcker, 

internet och annan statistik genomförd via andra studier. Ghauri & Grønhaug (2005) menar att 

sekundärdata bör utgöra utgångspunkten i en studie. De motiverar detta med att det är det 

enklaste och lättaste sättet att få fram vad andra gjort tidigare och kommit fram till inom 

samma forskningsområde. Detta har även varit utgångspunkten vid informationssökandet i 

denna studie. 

3.2.1 Sekundärdata 

Sekundärdata i form av artiklar och böcker som berör ämnena samåkning, 

varumärkesprofilering, varumärkeskapital samt andra för rapporten relevanta områden har 

samlats in och noggrant lästs igenom. De artiklar som använts i rapporten har hämtats från 

databaserna Google Schoolar, Scopus, Business Source Premier samt Science Direct. 

Exempel på sökord som använts för att finna dessa artiklar är “ride sharing”, “samåkning”, 

“samåkningstjänst”, “branding”, “brand management” och “brand equity”. I några av fallen 

har lästa artiklar i sin tur refererat vidare till intressant litteratur inom respektive område. 

Böcker som har använts har publicerats av seriösa utgivare och är skrivna av välkända 

teoretiker inom aktuella forskningsområden. Teori ur använda artiklar och böcker presenteras 

och syntetiseras under rapportens teorikapitel. 

 

Sekundärdata i form av tidigare utförda, men inte publicerade, intervjuer har också använts 

under delar av den empiriska studien av samåkning. De intervjuer, vilka berör företaget 

GoMore, som vi har fått tagit del av är i originalform utförda av Guyader & Aichagui (2015). 

Vad gäller sekundärkällor har vi försökt vara försiktiga och källkritiska i vår tolkning av dessa 

då det enligt Bryman & Bell (2011) är lätt att göra misstolkningar av sekundära källor. 
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3.2.2 Primärdata 

Primärdatats syfte är att besvara våra forskningsfrågor som har samlats in genom intervjuer. 

För dessa intervjuer har en semi-strukturerad intervjuguide använts (Se Appendix 1 och 2) 

vilket innebär att vi har utgått ifrån förutbestämda frågeområden snarare än detaljerade frågor 

(Bryman & Bell, 2011). Detta har ökat möjligheten för respondenterna att lyfta fram vad de 

tycker är viktigt i en större utsträckning. För att besvara rapportens första forskningsfråga 

kring vilka faktorer som är viktiga när kunder ska välja samåkningstjänst så har totalt 16 

personer intervjuats. Intervjuerna är baserade på kommunikation via sociala medier, i enskild 

chatt. Vi har ställt undersökningsfrågor och mottagit svar, därefter har en öppen dialog kring 

frågorna uppkommit. Personerna har även fått utrymme att diskutera övriga synpunkter 

relevanta inom undersökningsområdet. Av dessa har 8 respondenter varit aktiva kunder av 

Skjutsgruppens samåkningstjänst och 8 respondenter aktiva kunder av GoMore:s 

samåkningstjänst. Respondenterna har valts ut bland de aktiva medlemmarna på företagens 

respektive facebooksidor, vilket innebär att de nyligen sökt medresenärer för samåkning. 

Urvalet har gjorts på detta sätt då aktiva kunder anses vara mest relevanta att intervjua för att 

kunna besvara studiens syfte. De intervjuade personerna har varit både kvinnor och män i 

åldrarna mellan 21 och 32 år. Nedan presenteras personerna, dock med fiktiva namn. 

 

Intervjuade kunder från Skjutsgruppen 
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Intervjuade kunder från GoMore 

 
 

Målet med intervjuerna har varit att få en inblick i respondenternas syn på samåkning genom 

att undersöka, i enlighet med studiens syfte och forskningsfrågor, vad kunderna anser vara 

viktiga faktorer vid användandet av dessa samåkningstjänster. Det är därför viktigt att 

frågorna berör undersökningens problemställning och att intervjuguiden kan säkerställa att 

intervjuerna genererar data som är relevant (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Detta har 

säkerställts genom att utforma frågorna utifrån vad vi strävar efter att besvara i studiens syfte 

och frågeställningar. Då intervjuerna har varit semi-strukturerade har även utrymme lämnats 

för avvikelser i de fall respondenten nämnt något som inte tagits i beaktning, men som dock 

ändå kan anses tillämpbart för rapporten (Justesen & Mik-Meyer, 2012). 

 

För att kunna besvara studiens andra forskningsfråga, hur samåkningsföretag kan profilera sitt 

varumärke, har en intervju baserad på semi-strukturerade frågor genomförts med Mattias 

Jägerskog, som är grundare till och ansvarig bakom Skjutsgruppen. Denna ca 30 minuters 

telefonintervju spelades in, med hjälp av en inspelningsapplikation på mobilen. Anledningen 

till detta var för att försäkra oss om att få med allt som sades under intervjun samt att 

eliminera risken att felciterar Jägerskog, eller feltolka något som sades annorlunda. Direkt 

efter intervjun transkriberade vi ljudupptagningen och kopplade ihop denna med de löpande 

anteckningarna vi utförde under intervjun. Detta gjorde vi för att, enligt Bryman & Bell 

(2011), kunna öka kvalitén, minska risken för feltolkningar och underlätta analysarbetet. 

Inspelningen skedde helt i överenskommelse med Mattias Jägerskog och han har innan 
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publikation av studien tagit del av resultatet av intervjun som berörs för att godkänna 

materialet, vilket han gjorde. 

 

Vad gäller insamlat empiriskt material från GoMore:s ansvariga så har dessa inhämtats från 

tidigare intervjuer utförda av Guyader & Aichagui (2015), vilket beskrivs ovan under del 3.2 

Sekundärdata som använts. Dessa intervjuer har varit viktiga för att ge oss en bättre inblick i 

hur företagen själva ser på sin varumärkesprofilering och andra angränsande områden. Vad 

gäller de intervjuer vi utfört själva med GoMore:s kunder så presenteras de frågorna i 

Appendix 2 och består av öppna frågor inom ett antal frågeområden. På dessa frågor har 

sedan följdfrågor ställts för att ge respondenten möjlighet att resonera självständigt i syfte att, 

enligt Bryman & Bell (2011), säkerställs kvaliteten i svaren. 

3.3 Analysmetod 
Det material som samlats in under studien har delvis analyserats utifrån vad Bryman & Bell 

(2011) benämner som grundad teori. Denna metod används vanligen vid studier inom 

outforskade områden där relevanta modeller inte finns definierade eller formulerade (Fejes et 

al., 2009). Då forskning kring hur varumärkesprofilering kan användas för att stärka 

samåkningsföretags varumärkeskapital är väldigt begränsad så anser vi att grundad teori är 

lämplig vid denna studie. Det är således vår uppgift att urskilja och bygga modeller av det 

material som insamlats och syntetiseras. För att noga kontrollera och gå igenom vårt 

insamlade material, samt för att finna förklaringar till våra frågeställningar, så har vi även 

använt oss utav innehållsanalys, eller som Bryman & Bell, (2011) kallar det, content analysis. 

Detta i enlighet med grundad teori och för att kunna bidra med rekommendationer till berörda 

företag samt ha möjlighet att vidareutveckla tillämpliga modeller (Bryman & Bell, 2011). 

Alla intervjuer har därmed lästs upprepade gånger för att bättre förstå helheten och därefter 

valdes meningar, fraser och direkta citat ut som var relevanta för frågeställningarna. 

Kringgärdande och relevant text, ofta benämnt meningsbärande enheter enligt Graneheim & 

Lundman (2004), tas med och kortas ned för att sammanhanget ska kvarstå och underbygga 

det relevanta. I resultatet presenteras och grupperas data utifrån kategorier, eller teman som 

Bryman & Bell (2011) benämner det. Vi formulerar teman för att återspegla det centrala 

budskapet i intervjuerna och för att lyfta fram det latenta innehållet. På så vis underlättas 

förståelsen kring de olika temana (Graneheim & Lundman, 2004). 
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3.4 Tillförlitlighet 
För att garantera kvaliteten i studien och därmed dess trovärdighet, i enlighet med vad 

Bryman & Bell (2011) skriver, har vi konsekvent fokuserat på att inhämta material utifrån hur 

relevant materialet varit för att besvara studiens frågeställningar. Detta menar Bryman & Bell 

(2011) utgör tillförlitligheten i studiens innehåll. Den tidigare forskning som presenteras i 

rapportens teorikapitel har granskats kritiskt för att säkerställa relevans och kvalitet. Vi har 

utgått ifrån välkända databaser i sökandet efter artiklar av kända och väl citerade författare 

inom respektive område. Vi har även använt rapporter publicerade av den svenska 

myndigheten Vägverket, numera Trafikverket, som också anses tillförlitliga. 

 

För att säkerställa kvalitet och trovärdighet i insamlat material från intervjuerna har 

respondenterna valts ut med lika fördelning bland de aktiva användarna till både GoMore och 

Skjutsgruppen. Respondenterna har varierat i ålder och kön samt varit geografiskt spridda. 

Detta urval vilket Bryman & Bell (2011) benämner som källtriangulering har gjorts medvetet 

från vår sida för att få en bred bild av samåkningsföretagens kundgrupper. Samtliga 

respondenter hålls anonyma i studien och inga namn kommer därför att nämnas i resultatet. 

Detta i enlighet med Vetenskapsrådets (1990) konfidentialitetskrav. Vår målsättning med 

studien är att ge framtida rekommendationer till företag baserat på våra resultat och slutsatser. 

3.5 Etik 
I syfte att säkerställa att intervjuer genomförs på ett etiskt korrekt sätt kommer 

Vetenskapsrådets (1990) forskningsetiska principer att tillämpas. Detta för att skydda 

respondenter bland annat mot otillbörlig insyn i deras respektive livsförhållanden samt mot 

psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 1990). Därmed 

kommer de fyra huvudkraven på forskning att följas vilka Vetenskapsrådet (1990) väljer att 

benämna som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Genom att informera samtliga respondenter om forskningsuppgiftens syfte samt att deras 

deltagande är frivilligt och att de närsomhelst har rätt att avbryta sin medverkan anser vi att vi 

har uppfyllt informationskravet i enlighet med Vetenskapsrådets principer (1990). Vidare 

garanteras samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 1990) genom att respondenten själv har valt att 

medverka utan påtryckning eller någon som helst påverkan. Respondenterna har tillfrågats 

och informerats om undersökningen via GoMore:s och Skjutsgruppens sidor på sociala 
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medier. De som inte svarat eller tackat nej till att medverka har inte besvärats ytterligare. Vad 

gäller konfidentialitetskravet enligt Vetenskapsrådet (1990) så har samtliga intervjupersoner 

som utgjort kunder till GoMore eller Skjutsgruppen anonymiserats på sådant sätt att svaren 

inte kan hänföras till enskilda individer. Det innebär att respondentens svar har registrerats 

och presenteras under ett fiktivt namn. Vad gäller intervjun genomförd med Skjutsgruppens 

grundare, Mattias Jägerskog, så är hans medverkan efter överenskommelse, till skillnad från 

övriga, inte anonymiserad. Här har vi valt att följa Vetenskapsrådets (1990) rekommendation 

om att delge Jägerskog materialet från intervjun för godkännande innan publikation. 

 

Det sista grundkravet, nyttjandekravet, uppfylls genom att respondenterna endast tillfrågats att 

svara på sådant som är direkt hänförligt till besvarandet av studiens syfte. Uppgifterna 

används endast för forskningsändamål och utlånas ej till kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 1990). Genom att vi har förhållit oss till 

Vetenskapsrådets (1990) etiska principer så anser vi att denna studie har genomförts på ett 

etiskt korrekt sätt. 
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4. Resultat 
I denna del presenteras resultatet utifrån de empiriska data som samlats in. Först ges en 

kortare bakgrund till företaget och sedan presenteras empiri inom områdena “varumärket”, 

“marknadsföring”, “konkurrenter” och “kunder”. Under kapitlet “kunder” delas materialet 

som presenteras upp i teman efter vad som framkommit genom intervjuerna. Detta görs för 

både GoMore och Skjutsgruppen. 

4.1 GoMore 
Här presenteras insamlad data, i form av intervjuer och sekundärdata, om företaget GoMore 

och dess kunder. 

4.1.1 Företaget och tjänsten 

GoMore är ett vinstdrivande företag som erbjuder samåkningstjänster och startades i Danmark 

2005 av Matias Dalgaard och Sören Riis. De två grundarna upptäckte konceptet på den tyska 

marknaden och såg möjligheterna i Danmark där miljömedvetenheten bland befolkningen var, 

och är, hög. Företaget har vuxit främst under de senaste fem åren, från 2011 och framåt, och 

har idag en kundbas på totalt 240 000 kunder, varav 230 000 av dessa i Danmark. Efter att ha 

vuxit kraftigt på den danska marknaden valde GoMore att under sommaren 2014 expandera in 

på den svenska marknaden. Detta har dock medfört att företaget, trots möjligheterna, ställts 

inför vissa problem då det finns vitala skillnader länderna emellan. 

Geografiskt är det stora skillnader mellan Danmark och Sverige, då Danmark är litet och platt 

med en hög befolkningstäthet där längsta sträckan med bil är 6 h lång, medan Sverige till ytan 

är betydligt större, befolkningstätheten lägre och sträckorna längre. Dessa aspekter innebär 

goda förutsättningar för samåkning som tjänst på den svenska marknaden, dock innebär det 

också att det i Sverige behövs en betydligt större kritisk massa, vilken GoMore uppskattar till 

20 000 - 30 000 kunder, eftersom städerna är längre ifrån varandra. 

 

Vad gäller GoMore:s tjänst så förmedlas den via deras hemsida, GoMore.se, och via deras 

mobil-applikation. Där kan de som söker andra att samåka med lägga upp sina resor och andra 

samåkare kan söka bland urvalet av upplagda resor för att matchas ihop. För att garantera 

säkerhet och förtroende för tjänsten så erbjuder GoMore säker internetbetalning, kundsupport 

via både telefon och email, samt ett privat meddelandesystem för kunder att kommunicera 

innan de bokar samåkningen. GoMore erbjuder också, och uppmuntrar, användarna att 
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betygsätta varandra, på en skala ett till fem, efter resan. Kunderna måste också registrera sig 

via sin facebook-profil för att de ska kunna validera varandras identitet. 

4.1.2 Varumärket 

GoMore arbetar starkt för att kunderna på den svenska marknaden ska få ett positivt 

helhetsintryck av företaget. Deras övergripande mål är “att revolutionera sättet som 

människor reser och den övergripande infrastrukturen” (Guyader & Aichagui 2015) och 

många av stegen de tar är i riktning mot detta mål. Vad gäller GoMore:s logotyp så är 

bestämmelserna kring hur denna får användas omfattande. De har enligt deras hemsida, 

instruktioner och regler för hur GoMore ska skrivas i kommersiella artiklar samt uppmanar till 

att använda förutbestämda bilder i all kommunikation som berör deras kunder. 

4.1.3 Marknadsföring 

Deras nuvarande marknadsföringsstrategi, enligt Mikkel Winther (CMO), är “att konstant 

optimera för att kunna utöka med så många nya kunder som möjligt, till den lägsta möjliga 

kostnaden”. GoMore kommunicerar med kunderna främst genom sin facebooksida där också 

majoriteten av företagets nya kunder kommer ifrån. Majoriteten av GoMores 

marknadsföringsbudget spenderas också på marknadsföring via Facebook. GoMore använder 

sig även av “dold marknadsföring”, vilket innebär att de skrivit i olika samåkningsgrupper för 

att locka över användarna till att använda GoMore:s tjänst. De är också närvarande och 

marknadsför sig genom Instagram och Twitter. Instagram används främst för att 

marknadsföra företaget och låta kunderna få en närmare relation till GoMore genom att få en 

inblick i den dagliga verksamheten på kontoret. 

 

Vad gäller företagets marknadsföring och synlighet så tyckte de intervjuade kunderna överlag 

att GoMore kunde synas mer på till exempel universitet och liknande platser riktade mot 

passande målgrupper. 

4.1.4 Konkurrenter 

GoMore har själva identifierat samåkning.se och Skjutsgruppen som deras huvudsakliga 

konkurrenter. Vad gäller Skjutsgruppens kunder så uppfattar GoMore att de generellt sett är 

negativt inställda till GoMore som företag. GoMore säger att “Skjutsgruppens kunder är 

väldigt aggressivt inställda till oss eftersom de uppfattar att vi är kapitalister som bara vill 

tjäna pengar på samåkning”. För att differentiera sig från sina konkurrenter försöker GoMore 
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tillhandahålla en professionell och säker tjänst, det vill säga att de bland annat tillhandahåller 

kundsupport och en mobil-applikation. 

4.1.5 Kunder 

GoMore:s kunder utgörs av en yngre målgrupp och de som har intervjuats är i åldrarna mellan 

22 och 32 år. Vad gäller kunderna och dess lojalitet till varumärket när de ska samåka så 

skiljer sig svaren åt mellan respondenterna. Hälften av de aktiva kunderna som intervjuats har 

bara använt sig utav GoMore, detta på grund av att det var genom GoMore de först använde 

sig av samåkning. Eftersom samåkningen via GoMore fungerat bra uppger denna hälft av 

respondenterna att de inte haft något behov av att utnyttja andra samåkningstjänster. De 

påpekar också att de fått en positiv bild utav tjänsten via sociala medier samt via vänner som 

berättat om konceptet samåkning och då med GoMore som ledande företag, framförallt i 

Danmark och i södra Sverige. Majoriteten av de respondenter som inte använt sig av andra 

samåkningstjänster påpekade också att de inte kände till några andra aktörer på marknaden. 

 

Den andra hälften av de intervjuade kunderna har inte varit lojala mot GoMore och har även 

använt sig utav konkurrenters applikationer och plattformar. Trots att kundernas uppfattning 

om företaget varit positiv så menar respondenterna att de positiva effekterna av samåkning 

kvarstår oavsett vilken aktör de samåker genom. GoMore menar själva att den sviktande 

lojaliteten till företaget är ett problem. De hävdar att eftersom kunderna bara är främlingar 

under första turen är det vanligt att användarna kliver ur systemet när de väl hittat en 

samåkningspartner. Detta speglas av vad respondenterna tyckte under den sociala aspekten, 

att, som nämnt, några har valt att kliva ur systemet när de funnit en passande 

samåkningspartner med liknande kontinuerlig resväg.  

 

Under intervjuerna lyfte respondenterna upp ett antal aspekter som de menade var viktiga vid 

valet att samåka vilka presenteras nedan. 

4.1.5.1 Ekonomiska incitament 

GoMore:s aktiva kunder av samåkningstjänsten säger att den främsta anledningen till att de 

samåker är de ekonomiska fördelarna. Majoriteten anser att om de lyckas fylla bilen med 

medpassagerare så är detta transportalternativ både billigare och bättre än att åka kommunalt. 

Pernilla, 32, säger att hon “Har sökt andra som kan åka med mig för jag ville ha ner 

kostnaden på resan”. Hon menar att om hon ändå måste ta sig någonstans, med packning eller 
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liknande, har hon sökt medpassagerare för att kunna dela på bensinpengarna. När hon vet att 

hon måste använda bilen för längre sträckor, har hon sökt personer som hon kunnat plocka 

upp längs med vägen och på så vis inte behöva betala allt själv. 

4.1.5.2 Sociala aspekten 

En annan fördel några av respondenterna nämnde med att samåka var den sociala aspekten. 

Klara, 23, menar att “det är trevligt med sällskap vid längre sträckor.” Det innebar också en 

möjlighet att träffa likasinnade som ofta reser till samma plats och på så sätt kan de skapa en 

gemensam rutin för samåkning. Den sociala aspekten för GoMore:s kunder var inget som 

framstod som vitalt vid utvärdering av resealternativ. Dock var alla nöjda med deras 

respektive resesällskap från GoMore:s tjänst. Klara menade att “det vore inte kul att åka med 

någon som är sur eller jobbig hela resan”. Hon påpekade också att det var svårt att i förväg 

avgöra om personen skulle vara pålitlig eller trevlig. 

4.1.5.3 Miljö 

En minoritet av de intervjuade respondenterna nämnde den minskade miljöpåverkan vilken 

samåkning innebär som en underliggande faktor till varför de samåkte. Dock var 

miljöaspekten inte avgörande och både de ekonomiska och sociala faktorerna sågs av 

respondenterna som viktigare anledningar till varför de samåker. Ett antal av användarna 

påpekade dock att samåkning är positivt för främjandet av miljön och att GoMore därför står 

för en god sak. En av respondenterna påpekade också i samband med samtalet om miljön att 

det är “rätt i tiden med delningskulturen” (David, 25). 

4.1.5.4 Flexibilitet  

Baserat på intervjuerna med GoMore:s kunder var flexibilitet, i avseende på antal avgångar, 

något som antyddes vara viktigt. Eftersom GoMore är en relativt ny aktör på den svenska 

marknaden verkar det, enligt vad som framkommit av kunderna, inte finnas tillräckligt många 

efterfrågade avgångar. Mikkel Winther menar att “en stor del av våra kunder lovas något som 

vi inte riktigt kan leverera" [de kunder som GoMore marknadsför sig mot], där han syftar på 

antalet avgångar. I övrigt var kunderna nöjda med GoMore:s innovation och tycker att deras 

applikation i alla fall bidrar till lite ökad flexibilitet och smidighet kring att hitta avgångar och 

liknande information. 
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4.2 Skjutsgruppen 
Här presenteras insamlad data om företaget Skjutsgruppen och dess kunder. 

4.2.1 Företaget och tjänsten  

Skjutsgruppen är en icke vinstdrivande förening, eller ideell samåkningsrörelse som de själva 

beskriver det, vilka erbjuder samåkningstjänster på den svenska marknaden. Föreningen 

startades 2007 av Mattias Jägerskog som ett socialt experiment (Skjutsgruppen, 2015). 

Genom Skjutsgruppens hemsida, skjutsgruppen.nu, samt via deras facebooksida, kan 

kunderna söka och erbjuda resor för samåkning. Om samåkning inte finns på sökt sträcka så 

ger hemsidan förslag på möjliga resealternativ inom kollektivtrafiken. 

Trots att Skjutsgruppen är en ideell förening och att nästan 100 personer är involverade ideellt 

så är finansieringsaspekten viktig för att tillhandahålla tjänsten. Som Jägerskog beskriver det 

så går de största löpande kostnaderna till att driva den tekniska plattformen i form av 

programmeringskostnader, serverkostnader och diverse personalomkostnader som kan 

uppkomma när de driver ett projekt. Skjutsgruppen började som sagt som en “internet-idé”, 

vilken övergick till en ideell förening för att kunna ta emot folkfinansiering; det vill säga 

möjligheten att ta emot gåvor och sponsorintäkter ideellt. Jägerskog berättar att alla som kan 

och vill vara med får vara med inom Skjutsgruppen, i alla olika avseenden. Skjutsgruppen 

strävar efter att involverar deltagarna i föreningen genom att öppna upp verksamheten för de 

som vill vara med och erbjuder till och med en möjlighet att sitta med i styrelsen, allt för att 

främja deltagarkulturen. 

 

Vad gäller tjänsten så förmedlas den via flera kanaler. Dels via deras egen plattform 

Skjutsgruppen.nu och dels via sociala medier. Skjutsgruppen uppmuntrar till alla typer av 

samåkningsinitiativ och det är därför inte nödvändigt för dem att resan arrangeras via deras 

plattform. Jägerskog poängterar att genom Skjutsgruppen så samåker vänner med vänners 

vänner. Vad gäller plattformen, skjutsgruppen.nu, så innebär detta att användarna har 

möjlighet att se om de känner den de ska samåka med genom vänners vänner i första, andra, 

tredje och ända upp till sjätte led. Detta system syftar till att öka tryggheten och minska de 

upplevda riskerna för Skjutsgruppens kunder. Många resor arrangeras även via skjutsgruppens 

facebooksida där kunder kontinuerligt lägger upp och efterfrågar resor. 
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4.2.2 Varumärket 

När Jägerskog ger sin syn på varumärket Skjutsgruppen så menar han att varumärket är 

underordnat och därför inte centralt i den ideella samåkningsrörelsen. Han säger att 

varumärket Skjutsgruppen bara är en betäckning på rörelsen och att föreningens officiella 

namn är “Den Ideella Samåkningsrörelsen Skjutsgruppen”. Varumärket är ämnat att framhäva 

den deltagarkultur och gemenskap som föreningen står för. Jägerskog säger att “Inom vår 

rörelse samåker vi med vänners vänner”.  

Det som skiljer Skjutsgruppen från andra aktörer i Sverige är främst att de arbetar ideellt. 

Överlag har de samma vision utåt som de andra företagen, Jägerskog poängterar dock att 

deras huvudsakliga drivkraft är att minska påverkan på miljön. Jägerskog menar vidare att 

Skjutsgruppens framtidsutveckling beror starkt på föreningens “deltagare”, vilka han väljer att 

benämna alla som använder sig utav Skjutsgruppens verksamhet. Vad Skjutsgruppen står för 

och symboliserar beror till stor del på vad deltagarna väljer att fokusera på, då Skjutsgruppen 

enligt Jägerskog utgörs av sina deltagare. Jägerskog menar fortsättningsvis att “alla hänger 

ihop” och säger att föreningen är väldigt idéburen. 

 

Under intervjuerna med Skjutsgruppens kunder, lyftes respondenternas lojalitet mot 

varumärket Skjutsgruppen. Alla de tillfrågade svarade att de bara använt sig utav 

Skjutsgruppens plattformar och sidor vid samåkning. Respondenterna menar att deras första 

samåkningsupplevelse skedde genom Skjutsgruppen och att de i samband med denna var 

väldigt nöjda. Huvudparten av respondenterna menar också att lojaliteten delvis beror på att 

Skjutsgruppen har haft flest aktiva kunder och att föreningen gjort tjänsten lättillgänglig för 

alla via deras facebooksida. Det faktum att Skjutsgruppen inte tar ut någon avgift för deras 

tjänst var något som också vägde in för vissa respondenter, men var dock inte avgörande. 

4.2.3 Marknadsföring 

Jägerskog säger att berättelsen om Skjutsgruppen har blivit en succé och att de får mycket 

uppmärksamhet i media. På frågan om hur Skjutsgruppen marknadsför sig så säger Jägerskog 

att föreningen bygger på en folkrörelse och att Skjutsgruppen därför inte använder sig utav så 

mycket kommersiell marknadsföring, utan den “sker via rörelsen, en slags naturlig 

expansion”. De siktar mer på word-of-mouth konceptet med att vänner berättar om 

Skjutsgruppen till sina vänner som i sin tur fortsätter att sprida budskapet kring Skjutsgruppen 

vidare. Detta skapar en slags snöbollseffekt som utnyttjar användarnas befintliga sociala 

nätverk. Då Skjutsgruppen bygger på en ideell verksamhet är också föreningens resurser 
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starkt begränsade vilket påverkar möjligheterna att bedriva mer konventionell marknadsföring 

i form av reklamkampanjer. Detta är något som respondenterna också påpekat, då de 

intervjuade kunderna endast hittat Skjutsgruppen via sociala medier eller, i enlighet med 

Jägerskog, via vänner och rykten. Ivar, 22 tyckte att “man borde ju kunna dela ut flyers vid 

Cityterminalen för att uppmärksamma samåkning”. 

4.2.4 Konkurrenter 

Jägerskog ställer sig positiv till alla olika typer av samåkningsinitiativ och ser inte på de andra 

aktörerna i branschen som konkurrenter. Skjutsgruppen är öppen till att samarbeta med andra 

aktörer för att sprida delningskulturen även bland företagen och försöker därför bjuda in andra 

samåkningsföretag att samköra deras interna system. 

 

“Grejen är samåkning, grejen är inte Skjutsgruppen, utan grejen är att människor 

börjar dela på fordon mer och vår ideella förenings syfte är, att vi ska utöka och 

hjälpa till att främja antalet gemensamma miljövänliga sätt att resa”.  

     (Jägerskog, 2015) 

4.2.5 Kunder 

Utifrån vad Jägerskog berättar om deras målgrupp för tjänsten så är den väldigt bred, de 

kunder till Skjutsgruppen som intervjuades var i åldrarna mellan 21-30 år. Just nu arbetar de 

mycket med kommuner samt olika mindre byar och förra året var 20 kommuner delaktiga i 

deras rörelse. Jägerskog lyfter under intervjun fram en av Skjutsgruppens kunder som han 

tycker är särskilt talande, nämligen Bo, 85 år. Bo bor i en by i norra Sverige och trots sin höga 

ålder ville han börja använda Skjutsgruppen. Jägerskog menar att “fungerar Skjutsgruppen 

för Bo, 85, fungerar det för Calle, 25”. Den yngre generationen i form av främst studenter var 

den primära målgruppen när föreningen startade och är viktiga även idag. Vad gäller 

kundlojaliteten till varumärket Skjutsgruppen så har majoriteten förblivit lojala. Dessa 

påpekade att de valde Skjutsgruppen initialt eftersom de hade flest medlemmar. De 

respondenter som uppgav att de använt andra samåkningstjänster hade skrivit i andra 

samåkningsgrupper på Facebook, en av dessa hade även använt betaltjänsten samåkning.se. 

Majoriteten av Skjutsgruppens kunder var dock lojala till företaget. Många av dessa kände 

inte heller till några andra samåkningsföretag som verkar på marknaden. 

 

Under intervjuerna lyfte kunderna upp ett antal aspekter som de menade var viktiga vid valet 

att samåka vilka presenteras nedan. 
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4.2.5.1 Ekonomiska incitament 

Som en drivande faktor för Skjutsgruppen och konceptet samåkning så finner vi den 

ekonomiska aspekten då det är konstaterat billigare att åka ihop. 

Skjutsgruppen är som tidigare nämnt en ideell förening och de tillhandahåller därför tjänsten 

gratis, vilket har en viss betydelse för användarna när det kommer till pris. Samtliga 

tillfrågade påpekade även att de ekonomiska incitamenten att använda samåkning och söka 

medpassagerare utgör den viktigaste och mest positiva faktorn vid samåkning. Den 

genomgående inställningen bland kunderna kan förklaras som en av respondenterna uttryckte 

det: “Ju billigare desto bättre” (Björn, 2015). 

4.2.5.2 Trygghet och säkerhet 

Av de kvinnor som har intervjuats så uppger majoriteten att de inte vill åka med vem som 

helst, det ska kännas seriöst vid sms eller telefonkontakt som sker innan upphämtning. 

Kvinnorna kände ovilja att samåka med obekanta helt ensamma, detta var något männen inte 

kommenterade och de menade att oavsett kön kände de sig trygga när de använt sig av 

samåkning via Skjutsgruppen. När respondenterna talar om säkerhet påpekar de att de vill ha 

bekräftat att personen de skall samåka med har körkort med någon slags konfirmation, såsom 

“en bild på körkortet skickat till mig i förväg för att försäkra mig om vem jag ska åka med”. 

Samma respondent påpekade även att det kunde vara viktigt för föraren att se 

medpassagerarnas eventuella körkort utifall att det skulle hända föraren något så att någon av 

dessa kunde ta över kontrollen av bilen och köra vidare till slutdestinationen. 

4.2.5.3 Miljö 

Jägerskog säger att Skjutsgruppen och deltagarna i rörelsen främst drivs av främjandet av 

miljön, “varför inte dela ett fordon istället för att åka själv?”. Betydelsen av miljön för 

Skjutsgruppens verksamhet skiner också igenom i hur Jägerskog beskriver rörelsen: “vi är en 

miljörörelse”, samt i hur han väljer att definiera samåkning som “alla former av gemensamt 

miljövänligt resande”. Detta synsätt verkar till viss del spegla vad Skjutsgruppens kunder 

uppger i intervjuerna. Majoriteten lyfter fram miljöaspekten och inställningen kan generellt 

sammanfattas så som Ola, 27, uttryckte det att “det är miljövänligare och bättre att åka fler i 

bilen om man ändå ska till samma ställe”. De menade även att samåkning i stora drag bidrar 

till en bättre miljö och flera respondenter uppgav detta som en bidragande faktor till att de 

övervägde resealternativet samåkning när de skulle resa någonstans. Trots att flertalet av 

respondenterna lyfte upp miljön som en viktig orsak till varför de valde att samåka så hade de 
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svårt att svara på vad Skjutsgruppens huvudsakliga syfte är, det vill säga att genom samåkning 

fylla platserna i fordonet för att minska inverkan på miljön. 

4.2.5.4 Social interaktion 

Den tredje faktorn Jägerskog menar är viktig för Skjutsgruppens deltagare är den sociala 

aspekten. Det ska vara, och är, trevligt, roligt och socialt när deltagarna samåker via 

Skjutsgruppen. Om Skjutsgruppen använts till att samordna resor till och från arbetsplatser 

har de involverade kommit närmare varandra och skapat nya vänskapsband, vilket är något 

Skjutsgruppen arbetar för. Från diskussion med kunderna har det dock framkommit att de inte 

anser att den sociala aspekten är avgörande vid valet att samåka. 
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5. Diskussion 
Nedan analyseras och diskuteras det empiriska data som samlats in genom intervjuer och 

sekundärdata med teorin som bakgrund. Viktiga faktorer för samåkare på den svenska 

marknaden diskuteras samt hur företag inom samåkning kan, med utgångspunkt i dessa 

faktorer, arbeta med varumärkesprofilering för att stärka sitt varumärkeskapital. 

5.1 Faktorer som är viktiga vid användning av samåkning 
I studiens teorikapitel presenteras flera författare som lyfter upp olika fördelar med samåkning 

som de menar är viktiga faktorer vid kundernas val att samåka. Återkommande för dessa är 

ekonomiska incitament, förtroende och rykte, bekvämlighet och flexibilitet samt social 

interaktion. Vår empiriska studie visar dock att alla dessa faktorer inte är intressanta eller 

påverkande för de svenska kunderna inom samåkning, samt att det även finns andra faktorer 

som inverkar på de svenska samåkarna. Faktorerna har också olika stort inflytande över 

kundernas val att samåka samt val av samåkningstjänst och presenteras nedan. 

5.1.1 Ekonomiska incitament 

Vad gäller det ekonomiska incitamentet till att samåka så är det, utifrån vad respondenterna 

svarat, den mest avgörande faktorn för många kunder till att de samåker i Sverige. Även om 

både Skjutsgruppens och GoMore:s kunder lyfte fram denna faktor, var den mest prioriterad 

bland GoMore:s kunder. Detta är inte förvånande och stämmer överens med vad Sauvant 

(2015) också menar är den mest avgörande faktorn för kunder på den franska marknaden. 

Majoriteten av de intervjuade kunderna till GoMore och Skjutsgruppen påpekade att det 

viktigaste med samåkning var att det var billigare än andra transportalternativ. 

 

Grundaren till Skjutsgruppen, Mattias Jägerskog, lyfte också fram de ekonomiska inciatment 

som en viktig faktor för Skjutsgruppens kunder. Han menade att det alltid är billigare att 

samåka än att resa själv. Jägerskog lyfte dock fram miljöfaktorn som den viktigaste faktorn 

för Skjutsgruppen som företag och dess kunder. Vad gäller Skjutsgruppens kunder så spelade 

samåkningens positiva effekter på miljön en större roll än för GoMore:s kunder. Dock var 

miljöaspekten inte entydigt viktigare än de ekonomiska incitamenten, då flertalet av 

Skjutsgruppens kunder menade att trots främjandet av miljön så var priset, det vill säga det 

billigaste resealternativet, den huvudsakliga orsaken till att de samåkte. 

Trots betydelsen av de ekonomiska incitamenten att samåka är denna faktor svår att påverka 

för företagen. Vilket beror på att det inte är företagen själva som sätter priserna. GoMore tar 
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visserligen ut en avgift men denna har inte kommenterats av några av GoMores kunder och 

får ses som sekundär när det handlar om de ekonomiska incitamenten. 

5.1.2 Flexibilitet  

En annan viktig faktor att utläsa från intervjuerna med framför allt GoMore:s kunder är 

flexibilitet, i bemärkelse att samåkningsföretagen kan erbjuda många avgångar som passar in i 

kundernas tidsschema. Detta är enhetligt med undersökningar av bland annat Sauvant (2015) 

och Schillander (2006), vilka menar att en resenär väger in denna aspekt vid utvärdering av 

olika resealternativ, där antalet avgångar och hur väl alternativen passar in i kundernas 

schema har stor betydelse. Det kan också utläsas från intervjuerna att ett antal respondenter 

valde samåkningsplattform utefter den som synligt hade flest avgångar samt var mest 

lättillgänglig. Att kunna erbjuda ett stort antal avgångar blir därför kritiskt för 

samåkningsföretagen, då de som kan erbjuda flest avgångar är de som lockar flest kunder. 

 

Eftersom det är antalet kunder som avgör antalet avgångar skapar detta en positiv spiral för 

det företag som kan visa på flest tillgängliga avgångar. Detta kräver dock att kunden känner 

till alla möjliga alternativ vad gäller företag som erbjuder samåkningstjänster, vilket dock inte 

verkar vara fallet att döma av respondenterna. De uppgav i många av fallen att de var 

ovetandes om att det fanns andra aktörer som erbjöd samåkningstjänster. Detta verkar bero på 

att samåkning som tjänst är relativt okänd på den svenska marknaden och många av 

företagens respektive kunder hade kommit i kontakt med en tjänst vilken de höll sig till utan 

att utvärdera andra alternativ. Att kunna erbjuda flexibilitet i form av avgångar kommer att bli 

en mer betydande faktor, båda enligt vad som går att tyda i respondenternas värdering av 

denna aspekt samt även utifrån vad Sauvant (2015) skriver har spelat en avgörande roll för 

franska kunders totala perception kring samåkningstjänster. 

 

Det fanns dock stora skillnader i hur intervjuade kunder till GoMore belyste vikten av 

flexibilitet jämfört med intervjuade kunder till Skjutsgruppen. Detta tros inte bero på att 

Skjutsgruppens kunder är mer indifferenta än GoMore:s kunder till antalet avgångar som 

erbjuds. Snarare verkar detta bero på att antalet avgångar har varit ett mycket mindre problem 

för Skjutsgruppen än för GoMore. Skjutsgruppen har fler aktiva kunder än GoMore vilket har 

inneburit fler avgångar till fler destinationer. GoMore är en mycket yngre aktör på den 

svenska samåkningsmarknaden och har inte en lika stor kundkrets som Skjutsgruppen. Det 

innebär att GoMore har haft problem med att initialt kunna erbjuda ett tillfredställande antal 
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avgångar till sina kunder. Detta är något som också styrks av GoMore:s CMO, Winther, som 

menar att GoMore lovar, i termer av antal avgångar, mer än de kan hålla. 

 

Baserat på ovanstående analys är det därför tydligt att flexibilitet i termer av antalet avgångar 

är en kritisk faktor för samåkningsföretagen. Eftersom samåkning fortfarande är relativt 

oexploaterat på den svenska marknaden verkar kundernas dåliga kännedom om alla aktörer ha 

haft en positiv inverkan för företag som GoMore med en betydligt mindre kundkrets och med 

färre avgångar som följd. Det är uppenbart att denna faktor inte självständigt avgör valet av 

samåkningstjänst men verkar ha en stor inverkan. På grund av detta är det viktigt för företag 

inom samåkningsbranschen att profilera sig som ett aktivt företag med många avgångar, det 

vill säga ge en bild av att företaget erbjuder ett stort antal avgångar. Då kundernas 

informationssökning kring vilket företag som faktiskt erbjuder flest avgångar verkar vara 

relativt begränsad, ligger vikten på att kunna profilera företaget som ett populärt val med en 

stor kundkrets snarare än att verkligen vara det företaget med flest antal kunder. 

5.1.3 Trygghet och säkerhet  

De artiklar och författare (e.g. Furuhata et al., 2013; Schillander, 2006) som lyfts fram under 

teorikapitlet i denna studie skriver i huvudsak om förtroende och rykte istället för trygghet 

och säkerhet. Det vill säga att det är viktigt för samåkningsföretagen att ha ett gott rykte för 

att ingjuta en känsla av förtroende hos kunderna gentemot dem. Efter intervjuerna med 

framför allt kunder till Skjutsgruppen så belyser de vad tidigare studier diskuterat inom 

kontexten förtroende och rykte ur en lite annan vinkel. De trycker istället på trygghet och 

säkerhet, vilket i många fall relaterar till vad tidigare författare beskriver som förtroende och 

rykte. Likheter går bland annat att se då Furuhata et al. (2013) skriver att användning av 

tjänsten skapar ett förtroende för företaget samtidigt som kunderna till Skjutsgruppen lyfter 

upp att det är just vid framför allt första samåkningstillfället som en initial känsla av trygghet 

skapas. 

 

Furuhata et al. (2013) menar också att samåkningsföretagen har en stor roll i att förmedla ett 

förtroende. Han menar att det är viktigt för kunderna att kunna skapa sig en uppfattning på 

förhand kring vad de kan förvänta sig och på så sätt undvika överraskning vilket i sin tur 

minskar de upplevda riskerna. Detta tycker framför allt Skjutsgruppens kunder var viktigt, 

vilka påpekade att de gärna ville ha tydlig information från den de skulle samåka med innan 

de reste tillsammans. Detta kunde vara i form av ett bevis på körkortet eller annan information 
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som bekräftade identitet och seriositet. Här återfinns dock vissa risker för 

samåkningsföretagen då det i nästan samtliga fall är andra medpassagerare som enligt 

respondenterna kan skapa en otrygg känsla, samtidigt som detta till stor del ligger utanför 

företagens kontroll. 

 

Trots att vikten av trygghet och säkerhet lyftes av samtliga Skjutsgruppens kvinnliga 

samåkare så var denna aspekt något som inte kom upp under intervjuerna med GoMore:s 

kunder, även då samma frågor ställts till samtliga respondenter. Skillnaderna är tydliga och 

tros förmodligen bero på olikheterna i hur Skjutsgruppen och GoMore förmedlar 

samåkningstjänsten. GoMore har ett väl utarbetat system för att etablera säker samåkning 

mellan sina kunder genom den plattform vilken de förmedlar tjänsten. Eftersom GoMore tar 

ut en avgift för alla bokningar så måste alla kunder gå via GoMore:s plattform om de vill 

använda sig av företagets tjänst. 

 

Även Skjutsgruppen har ett väl utarbetat system för att garantera trygghet och säkerhet för 

nästan all samåkning som sker via deras plattform. Det innebär att alla som söker resor via 

hemsidan har möjlighet att se hur de känner den de ska samåka med genom vänners vänner 

ända upp till sjätte led. Dock måste inte all samåkning som sker under Skjutsgruppen 

arrangeras via deras plattform. Många resor arrangeras av medlemmarna själva via 

Skjutsgruppens facebooksida. Dessa resor täcks inte in av den säkerhetsfunktion som erbjuds 

via hemsidan. Att döma av intervjuerna verkar denna faktor därför vara en svaghet för 

Skjutsgruppen och en styrka för GoMore.  

Baserat på ovanstående analys verkar det viktigt för kunderna att ha en tydlig bild av vem de 

samåker med för att känna sig trygga vid utnyttjandet av en samåkningstjänst. Furuhata et. al 

(2013) diskuterar detta utifrån perspektivet förtroende och rykte i relationen mellan kund och 

företag snarare än kund till kund. Han hävdar att kunderna måste övertygas genom att 

samåkningsaktörerna syns och marknadsför de fördelar som samåkning innebär. Detta hänger 

ihop med att ett synligt och välkänt varumärke lättare förmedlar låg risk och tillit hos sina 

kunder (Thompson et al., 2006). Även om detta ser ut att vara viktigt för både Skjutsgruppen 

och GoMore då många av de intervjuade kunderna till respektive företag inte var medvetna 

om de andra samåkningsalternativen, så verkar fokus för kunderna vara att kunna förlita sig 

på den de ska samåka med. På grund av detta borde mer fokus för samåkningsföretagens 
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varumärkesprofil ligga i att skapa trygghet och säkerhet mellan kunderna för att på så sätt 

bygga ett förtroende och gott rykte mellan kunderna och företaget. 

5.1.4 Miljö 

Inom Skjutsgruppens rörelse är främjandet av miljön, genom att dela ett fordon istället för att 

åka själv, centralt. Vilket är något Jägerskog, grundare till Skjutsgruppen, gör en stor poäng 

av. Vid en jämförelse mellan intervjuerna med Skjutsgruppens och GoMore:s kunder framgår 

det att Skjutsgruppens kunder generellt talar mer om samåkningens positiva effekter på miljön 

än vad GoMore:s kunder gör. Som nämns under analysen för de ekonomiska incitamenten 

(5.1.1), så var dock miljöaspekten inte entydigt viktigare än priset för att samåka. Trots 

Skjutsgruppens tydligare miljötänk menade många att det främst var på grund av den mycket 

lägre kostnaden för att samåka som de valde detta transportalternativ när de fick chansen. 

 

Kundernas värdering av den minskade miljöpåverkan vid samåkning, jämfört med att åka 

själv, ser ut att hänga samman med företagens inställning till miljöaspektens betydelse. 

Skjutsgruppens kunder betonade, som tidigare nämnt, de positiva effekterna på miljön mer än 

kunderna till GoMore. Samtidigt menar Skjutsgruppens grundare, Jägerskog, att denna aspekt 

är den viktigaste för Skjutsgruppen, vilket de också förmedlar i sin definition av rörelsen “Vi 

är en miljörörelse” säger Jägerskog. Han ger även definitionen av samåkning som han ser det: 

“alla former av gemensamt miljövänligt åkande”. Miljön är alltså viktig för de drivande 

personerna i Skjutsgruppen vilket också är viktigt för dess kunder. Detta kan bero på att 

kunder med ett stort miljötänk har valt Skjutsgruppen utifrån detta kriterium. Trots de 

ekonomiska incitamenten har större betydelse för respondenterna är det mer troligt att 

Skjutsgruppen lyckats få kunderna att inspireras av deras budskap efter att de börjat använda 

tjänsten. 

 

Vad gäller GoMore i sin tur så lyfter de inte upp betydelsen av miljöaspekten vid diskussioner 

kring samåkning på samma sätt som Skjutsgruppen. De talar istället övervägande om att det 

ska vara enkelt, tryggt och lätt att samåka. Detta verkar också vara de sidor som kunder till 

GoMore lyfter fram under intervjuerna. Betoningen på miljö är således mindre viktig för både 

för företaget GoMore, och även för deras kunder jämfört med Skjutsgruppen. Detta kan vara 

ett sammanträffande men indikerar ändå att kunderna påverkas av företagens inställning till 

just miljöaspekten. 
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5.1.5 Social interaktion 

Den sociala interaktionen var något som hade stor betydelse i Frankrike vilket Sauvant (2015) 

framhävde i sin studie om samåkning. För Skjutsgruppens och GoMore:s kunder var denna 

faktor dock mindre betydelsefull. Ett fåtal respondenter ansåg att det kunde vara trevligt med 

sällskap vid längre sträckor. Jägerskog menade däremot att den sociala interaktionen är viktig, 

speciellt i fallen vid organiserad samåkning inom ett företag. Han menade att arbetskamrater i 

dessa fall kommit närmare varandra och på så sätt börjat samåka mer. Detta är något som 

Braiser (2013) också såg som en fördel, där hon menade att det kan uppstå en känsla av 

gemenskap när resenärer delar ett fordon i syfte att främja miljön och spara in pengar. Vår 

undersökning visade också på att de som hade haft en positiv och lyckad samåkningsresa med 

en fungerande social interaktion, kunde bygga en relation med den andra resenären och 

därmed fortsätta rutinen med samåkning, vilket enligt Braiser (2013) inte hade uppkommit 

annars. 

5.2 Faktormodell 
De faktorer som lyfts fram under intervjuerna med GoMore:s kunder är ekonomiska 

incitament, den sociala interaktionen, miljön samt betydelsen av flexibilitet. Skjutsgruppens 

kunder i sin tur lyfte också upp de ekonomiska incitamenten, miljön och social interaktion. De 

talade dock lite om flexibilitet men mer om trygghet och säkerhet. Från analysen av 

faktorerna flexibilitet samt trygghet och säkerhet framgår det att företagen är starka inom 

varsitt område och att det förmodligen är detta faktum som avgjort om kunderna valt att 

belysa respektive faktor. Med detta resonemang anses båda faktorerna fortfarande vara viktiga 

för båda kundgrupperna trots att de haft lite olika fokus under intervjuerna. Därmed är de 

faktorer som identifierats som viktiga i valet att samåka för kunder på den svenska marknaden: 

ekonomiska incitament, miljö, social interaktion, flexibilitet samt trygghet och säkerhet (Se 

Figur 4).  

Kundgrupperna till de två företagen värderade faktorerna något olika, men tydligt var att de 

ekonomiska incitamenten var viktigast för båda kundgrupperna. Trots att GoMore:s kunder 

pratade lite om trygghet och säkerhet är det rimligt att anta, baserat på analysen, att detta är en 

viktig faktor, då både GoMore och Skjutsgruppen lagt stort fokus på att hitta sätt att garantera 

resenärernas säkerhet. Miljöfaktorn visade sig också vara viktig för framför allt 

Skjutsgruppens kunder. I övrigt verkade övriga faktorer bidra i likvärdig mån till valet att 

samåka samt valet av samåkningstjänst. Nedanstående modell visar på de identifierade 

faktorerna samt deras relativa betydelse. 
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Figur 4. Viktiga faktorer för kunder vid valet att samåka på den svenska marknaden 

 

5.3 Varumärkesprofilering och stärkt varumärkeskapital för samåkningsföretag  
Nedanstående diskussion utgår från den modell av Stahl et al. (2012) som presenteras i 

studiens teorikapitel. Respektive pelare diskuteras med utgångspunkt från den empiri som 

samlats in. 

5.3.1 Kännedom  

“Möjligheten att kraftfullt marknadsföra samåkning i samband med andra satsningar för mer 

effektiv trafik kvarstår” (Schillander, 2006). Med det citatet menar Schillander (2006) att 

användarna måste känna till samåkningsaktörerna för att de ska se denna transportform som 

ett möjligt resealternativ. Det vill säga att det måste finnas en varumärkesmedvetenhet för att 

företagen ska ha en möjlighet att profilera sitt varumärke (Heding et al., 2009). Den första 

pelaren i Stahl et al. (2012) modell är därför kännedom. Stahl et al. (2012) menar att en 

otillräcklig kännedom medför stora svårigheter för ett företag att stärka sitt varumärkeskapital. 

Utifrån intervjuerna är det synbart att respondenterna har begränsad kännedom om andra 

aktörer vid sidan av den aktör de själva använder. Den begränsade kännedomen gör det svårt 

för samåkningsföretag att konkurrera med andra företag genom sin varumärkesprofilering.  

 

Den andra dimensionen av kännedom är enligt Heding et al. (2009) varumärkesimage. Denna 

skriver också Mizik et al. (2009) om och de menar att kännedom också mäts genom förståelse 

för varumärkets identitet i form av associationer till varumärket. Utifrån intervjuerna går det 

att utläsa att främst kunder till GoMore inte kände till vad varumärket GoMore stod för. Detta 

var även faller för några av kunderna till Skjutsgruppen även om de var betydligt färre. 

Baserat på dessa intervjuer är det därför också tydligt att de undersökta företagen har en 

bristande varumärkesimage. På grund av detta uppstår ett glapp mellan företagen och kunden 

som enligt Stahl et al. (2012) gör det svårare för företagen att förmedla budskapet i sina 
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varumärken. Utifrån denna analys och i enlighet med tidigare presenterad forskning är det 

tydligt att marknadsföring blir ett viktigt instrument för att öka kännedomen bland företagens 

kunder, både vad gäller varumärkesmedvetenhet och varumärkesimage. Intervjuerna indikerar 

också att både Skjutsgruppen och GoMore är begränsade i sin marknadsnärvaro samt att de 

använder sig av få marknadsföringskanaler. Majoriteten av företagens kunder hade enbart 

kommit i kontakt med företagen via sociala medier eller via deras respektive hemsidor efter 

att själva aktivt letat upp dessa. Stahl et al. (2012) menar att marknadsföringsaktiviteter i form 

av reklam och kampanjer kan utnyttjas för att öka kännedomen bland kunderna. För att öka 

varumärkesmedvetenheten och samtidigt förmedla sin varumärkesimage bör företagen lägga 

mer resurser på marknadsföring. Marknadsföringen bör dels utformas för att synas och 

exponeras till en bred grupp av människor samtidigt som innehållet bör spegla den 

varumärkesprofil företagen utformar baserat på denna studie.  

 

I dagsläget bygger Skjutsgruppens marknadsföringsstrategi på att kunder talar positivt om 

företaget, bland annat via sociala medier. Dock uppmärksammas företaget ofta i media på 

grund av sin ideella utformning och sitt engagemang för miljön och delningskulturen. 

Föreningen själva menar att de lägger mindre resurser på marknadsföring i kommersiell 

mening och istället förlitar sig på den publicitet de får samt den ryktesspridning kunderna står 

för. Att döma av intervjuerna har detta till viss del varit framgångsrikt då de som var kunder 

till Skjutsgruppen hört talas om företaget via rykten av vänner för att sedan själva leta upp 

företaget på sociala medier. Denna användning av word-of-mouth, som beskrivs av Solomon 

(2014), är en i många fall effektiv metod att marknadsföra sig i de fall det är möjligt. 

Kunderna blir således indirekt marknadsförare av tjänsten, vilket också förklarar varför 

många av respondenterna uppgav att de själva hittat företaget och inte kommit i kontakt med 

det via marknadsföring. Spridningen verkar dock ha varit begränsad då kunderna till GoMore 

inte hört talas om Skjutsgruppen, vilket talar för att en mer synbar marknadsföringsstrategi 

bör tillämpas för att skapa kännedom. Det samma gäller för GoMore då samma sak gällde här, 

att Skjutsgruppens kunder inte kände till företaget.  

 

Här bör också poängteras att även då Skjutsgruppen hittills lyckats förmedla en positiv bild av 

företaget via kunders word-of-mouth, finns det också mycket risker med att lämna hela 

marknadsföringsansvaret åt dem. Om Skjutsgruppen skulle misslyckas i sin relation med 

kunderna och inte längre uppfattas som genuina i sin framställning kan vad Thompson et al. 

(2006) beskriver som “doppelgänger brand imagery” uppstå. Detta skulle innebära att 
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kundernas nu positiva word-of-mouth förbyts mot negativ word-of-mouth vilket medför att 

kunderna skadar varumärket istället för att förstärka det. 

5.3.2 Relevans 

Baserat på analys av intervjuerna med kunder till både Skjutsgruppen och GoMore så upplevs 

varumärkets relevans, det vill säga den andra pelaren inom kundbaserat varumärkeskapital, 

för att tillgodose kundernas behov vara begränsad i dagsläget. Aaker (2011) menar att 

relevans är viktigt vid kundens val av varumärke, vilket är en effekt av ett företags 

varumärkesprofilering. I fallet för samåkningsföretagen framkommer det dock hos 

majoriteten av både Skjutsgruppens och GoMore:s kunder att de inte har kännedom om 

varandra eller om andra samåkningstjänster. Det innebär att kundernas, enligt vad Aaker 

(2011) skriver, urvals-set är väldigt begränsat då kunderna inte känner till några andra 

varumärken än just det varumärke de själva använder. På grund av detta finns det inga andra 

varumärken som dyker upp i kundens minne när denne utvärderar alternativ bland 

samåkningstjänster. Aaker (2011) menar vidare att varumärkets synlighet har stor inverkan på 

dess relevans. Detta är dock något som intervjuerna med företagens kunder visar att företagen 

varit svaga på, då majoriteten av kunderna till stor del menar att de själva hittat företagen, och 

då inte genom direkt marknadsföring från företagens sida. 

 

Både Skjutsgruppen och GoMore menar själva att de marknadsför sina företag i syfte synas, 

antingen direkt eller indirekt. GoMore bedriver mer direkt marknadsföring via sociala medier 

där en stor del av deras marknadsföringsbudget hamnar, Skjutsgruppen marknadsför sig mer 

indirekt och Jägerskog påpekar att de fått ett stort genomslag i media. Detta verkar dock inte 

vara tillräckligt efter vad som framkommit under intervjuerna med företagets kunder. Då 

majoriteten av kunderna till både Skjutsgruppen och GoMore kommit i kontakt med företagen 

via sociala medier kan det dock vara så att kunderna hittat företagen genom indirekt 

marknadsföring. Det vill säga att de sett en kompis som skrivit i gruppen eller liknande. 

GoMore menar också själva att de försökt marknadsföra sig en hel del genom vad de kallar 

“dold marknadsföring”. Vilket innebär att de skrivit i olika grupper, och då inte i egenskap av 

företag utan i egenskap av privatpersoner. Detta skulle kunna vara förklaringen till varför 

kunderna inte känner att de valt företag baserat på marknadsföring. Oavsett så verkar 

synligheten för båda företagen varit begränsad vilket har påverkat dess relevans bland 

kunderna. För att hantera detta och öka sin relevans, i enlighet med vad både Stahl et al. (2012) 



	  
	  

40	  

och Aaker (2013) skriver, så måste synligheten för företaget öka. Detta skulle kunna ske 

genom mer marknadsföring. 

5.3.3 Inställning 

Vad gäller den tredje pelaren i modellen för kundbaserat varumärkeskapital så finns det 

många artiklar som relaterar till kundens inställning till ett varumärke på ett eller annat sätt 

(e.g. Batra et al., 2012; Thompson et al., 2006; Mizik et al., 2009). Detta hänger starkt 

samman med de faktorer, vilka analyseras ovan, som samåkningskunder anser viktiga vid 

valet att samåka. Det vill säga kunders inställning till varumärket beror till stor del på hur 

varumärket lyckas profilera sig i relation till dessa, för kunderna, viktiga faktorer 

(ekonomiska incitament, miljö, social interaktion, flexibilitet samt trygghet och säkerhet). 

Enligt både Batra et al. (2012) och Thompson et al. (2006) är inställningen till ett varumärke 

ofta emotionellt kopplad. Det innebär att samtidigt som företagen strävar efter att bygga sin 

verksamhet efter vad kunden efterfrågar, måste de också förmedla en personlighet som 

tilltalar kunderna. Det är således inte bara viktigt att vara framstående på vad de gör, utan 

även hur företaget gör det. Detta är viktigt för att kundens inställning till varumärket ska vara 

positiv och i bästa fall positivt emotionell. I fallet för samåkningsföretagen betyder det att 

även sättet de bedriver sin verksamhet på blir viktigt i varumärkesprofileringen. 

 

Vad gäller inställningen till de två samåkningsföretagen Skjutsgruppen och GoMore så ser de 

ut att skilja sig åt något. Skjutsgruppen är en ideell förening och som sådan är föreningens 

motiv inte att vara vinstdrivande. Istället menar Skjutsgruppens grundare, Jägerskog, att 

motivet är delningskulturen i sig och dess positiva effekter för miljön. Han menar att genom 

att dela fordon främjar samåkningen miljön och att Skjutsgruppen kan ses som en miljörörelse 

vilken utgörs av sina medlemmar. Detta öppna och välkomnande förhållningssätt till sina 

kunder att vara en del av förening, både vad gäller deras verksamhet samt det kostnadsfria 

utnyttjandet av deras tjänster, verkar utifrån intervjuerna, tilltala kunderna. Detta sätt att 

betrakta verksamheten har tydliga kopplingar till vad Batra et al. (2012) menar utgör 

grunderna för att etablera varumärkeskärlek. De menar att varumärkeskärlek uppstår då 

varumärket symboliserar mer än vad företaget erbjuder i form av faktiska tjänster eller 

produkter. Vad gäller Skjutsgruppens erbjudande så sträcker sig detta längre än till den 

samåkningstjänst de erbjuder, då samåkningen ses som ett medel för att kunna minska 

belastningen på miljön. 
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Det ideella sättet att se på verksamheten har också påverkat språkbruket inom förningen då 

Jägerskog menar att de inte vill benämna sina kunder som “kunder” utan istället talar om 

dessa som “deltagare”. Jägerskog menar också att de inte talar om Skjutsgruppen som ett 

företag utan istället som en rörelse. Allt detta sammantaget talar för att Skjutsgruppen arbetar 

för att åstadkomma vad både Batra et al. (2012) och Thompson et al. (2006) menar är 

varumärkeskärlek. Skjutsgruppens bakomliggande drivkraft är framför allt miljön och att alla 

ska ha möjlighet att ta del av delningskulturen. De lyfter också fram den ekonomiska aspekten 

i att kunna dela på kostnaden för en resa. Dessa faktorer lyfts även fram bland Skjutsgruppens 

kunder, vilket talar för att Skjutsgruppen lyckats med att identifiera och skapa en förståelse 

för vad kunderna inspireras av och strävar efter, samt hur deras livssituation ser ut. Vilket är 

precis det Thompson et al. (2006) menar är en hörnsten i emotionell varumärkesprofilering 

och som Batra et al. (2012) benämner som varumärkeskärlek. Även om Skjutsgruppen, av 

intervjuerna att döma, inte helt lyckats befästa denna emotionella relation med samtliga av 

sina kunder så är den emotionella dimensionen i deras varumärkesprofilering tydlig. 

Inställningen till Skjutsgruppen bland föreningens kunder ses därför som positiv och i många 

fall även emotionell, vilket innebär en styrka för företaget. 

 

GoMore å andra sidan är i motsats till Skjutsgruppen ett vinstdrivande företag och som sådant 

har företaget naturligt ett vinstintresse bakom sin verksamhet. Det innebär att de i många fall 

utvärderar sina prestationer och ageranden i monetära termer. Detta är varken enligt Batra et 

al. (2012) eller Thompson et al. (2006) ett hinder för att etablera en emotionell 

varumärkesprofilering och baserat på intervjuade kunder till GoMore verkar dessa vara 

positivt inställda till företaget. Relationen kan dock inte sägas vara emotionellt positiv utifrån 

de kriterier Batra et al. (2012) presenterar. Detta ser ut att vara kopplat till hur grundarna av 

GoMore själva betraktar verksamheten. Vad som framgår av de tidigare genomförda 

intervjuerna med GoMore så är deras fokus mer rationellt inriktad. De vill tillhandahålla den 

bästa möjliga samåkningstjänsten till sina kunder, i syfte att locka fler kunder till 

verksamheten och på så sätt öka de totala intäkterna från de avgifter de tar ut för användandet 

av tjänsten. Denna mer rationella inställning till GoMore:s tjänst verkar också vara vanlig 

bland företagets kunder, vilka under intervjuerna fokuserade mer på de funktionella attributen 

i tjänsten och därmed var mindre intresserade av vem som faktiskt utförde tjänsten. Denna 

rationella inställning till tjänsten visar enligt Batra et al. (2012) en avsaknad av den 

emotionella aspekten i företagets varumärkesprofil. Varumärket GoMore kan därför sägas 

erbjuda och representerar en väl fungerande tjänst men saknar den emotionella relationen med 
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sina kunder vilken både Batra et al. (2012) och Thompson et al. (2006) menar är en 

förutsättning för att kunna utnyttja de positiva aspekterna av en stark emotionell 

varumärkesprofilering.  

 

Vad gäller inställning till företaget blir också de faktorer som identifierats viktiga för kunder 

vid valet att samåka intressanta. Ur ovanstående är det tydligt att Skjutsgruppen har tagit 

miljöfaktorn och skapat en emotionell kultur kring denna som tilltalar många av företagets 

kunder. Det faktum att Skjutsgruppen symboliserar något mer än enbart tjänsten, vilket 

kunderna får möjlighet att ta del av, verkar tilltala många av deras kunder vilka har förblivit 

lojala. GoMore har inte agerat på samma sätt utan istället haft en mer rationell inställning till 

sitter erbjudande. Detta kan dock enligt Batra et al. (2012) ändå utgöra en god grund för att 

etablera en emotionell relation samt en, enligt Mizik et al., (2009), stark attraktionskraft. 

Enligt Batra et al. (2012) samt Stahl et al. (2012) utgör kvalitet och prestanda en viktig 

dimension, Batra et al. (2012) menar också att tillit är viktigt. Detta är områden där GoMore 

upplevs som starka då kunderna under intervjuerna inte lyft upp att de känt sig otrygga i 

samåkning via GoMore. För att GoMore ska lyckas bättre med sin emotionella 

varumärkesprofil bör de hitta sin infallsvinkel, baserat på de faktorer som identifierats som 

viktiga för samåkningskunder, och bygga en kultur att förmedla till sina kunder. Baserat på 

ovanstående analys kan det därför vara av intresse för GoMore att fokusera på trygghet och 

säkerhet för att bygga sin emotionella dimension i varumärkesprofileringen. För att lyckas 

med detta måste denna kommuniceras på ett genuint sätt till kunderna menar Thompson et al. 

(2006), annars riskerar företaget att utsättas för vad Thompson et al. (2006) beskriver som 

“doppelgänger brand imagery” (se 2.1.3 Inställning), det vill säga negativ word-of-mouth. 

5.3.4 Differentiering 

Den fjärde och sista pelaren handlar, som beskrivs i teorikapitlet, om differentiering. Den står 

för hur varumärket upplevs som annorlunda av kunderna, i form av unika eller distinkta 

skillnader jämfört med konkurrenterna (Stahl et al., 2012). Dessa skillnader kan företaget 

sedan utnyttja i sin varumärkesprofilering i syfte att uppnå konkurrensfördelar i form av ett 

stärkt varumärkeskapital. 

 

Porter (1980) menar att denna differentiering bland annat kan ske genom teknologiska 

skillnader eller skillnader i service till kunderna, vilken anses unik för företaget i jämförelse 

med dess konkurrenter. Både Skjutsgruppen och GoMore tillhandahåller samma tjänst i form 
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av samåkning och många likheter finns också i hur de förmedlar samåkningen till sina kunder. 

Det finns dock distinkta skillnader mellan företagen i hur de förmedlar tjänsten. Exempelvis 

har GoMore utvecklat en mobilapplikation för att tillhandahålla sin tjänst på ett, för kunderna, 

smidigt sätt. Detta kan ses som en unik skillnad i teknologin för GoMore som skiljer ut dem 

från Skjutsgruppen. GoMore erbjuder också telefon- och mailsupport till sina kunder, något 

som Skjutsgruppen inte har. Utifrån dessa mer funktionella dimensioner har GoMore 

differentierat sig från Skjutsgruppen. 

 

Skjutsgruppen har till skillnad från GoMore ingen mobilapplikation och de har heller ingen 

lika utvecklad kundsupport. Trots detta är de fortfarande konkurrenskraftiga och framstår ofta 

som unika. Detta beror på att de differentierat sig baserat på vad Brakus et al. (2009) 

beskriver som varumärkespersonlighet. Varumärkespersonlighet ökar attraktionskraften och 

skapar lojalitet (Brakus et al., 2009), vilket också har varit synbart i intervjuerna med 

Skjutsgruppens kunder där majoriteten var lojala. Detta hänger starkt ihop med den analys vi 

gjort tidigare av emotionell varumärkesprifilering under 5.2.3 Inställning. Utifrån denna 

analys, av pelaren Inställning, är det tydligt att Skjutsgruppen symboliserar en stark 

uppfattning kring miljön vilket bidrar till dess personlighet och, enligt Brakus et al. (2009), 

mänskliga drag. Vad gäller GoMore visar samma analys att företaget saknar en emotionell 

varumärkesprofilering enligt vad Batra et al. (2012) och Thompson et al. (2006) skriver om 

ämnet. Då kopplingen mellan varumärkespersonlighet och emotionell varumärkesprofilering 

är stark är det också tydligt att GoMore har en betydligt mindre framstående 

varumärkespersonlighet än Skjutsgruppen. Det innebär att trots GoMore:s övertag vad gäller 

teknologi och service så har Skjutsgruppen framgångsrikt lyckats differentiera sig genom sin 

varumärkespersonlighet. 

 

Differentiering är dock enligt Porter (1980) inte statisk. Det innebär exempelvis att 

Skjutsgruppen kan minska den konkurrensfördel som GoMore har, genom att själva utveckla 

en mobilapplikation eller tillhandahålla kundservice. Det skulle innebära att enkelheten att 

använda Skjutsgruppens plattform skulle öka, vilket då medför att fler använder denna. Att 

fler samåkningar arrangeras via Skjutsgruppens egen plattform skulle också innebära att 

bristerna i trygghet och säkerhet förmodligen skulle minska då företaget har ett system för att 

garantera denna faktor via sin hemsida. Då Skjutsgruppen är en ideell förening är dock 

resurserna för detta begränsade. Det faktum att Skjutsgruppen inte heller ser andra 

samåkningsaktörer som konkurrenter bidrar också till låga incitament att skapa 
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konkurrensfördelar. På samma sätt kan GoMore förbättra sin differentiering genom att arbeta 

mer på sin varumärkespersonlighet. Genom att identifiera områden där GoMore har en 

möjlighet att bygga en stark relation till sina kunder kan de förbättra sin position gentemot 

Skjutsgruppen. Detta skulle kunna ske genom att fokusera på den faktor där Skjutsgruppen 

idag identifierats som svagare, det vill säga trygghet och säkerhet. Genom att välja att 

kommunicera denna aspekt till marknaden kan GoMore skapa en emotionell relation till sina 

kunder. Det skulle kunna innebära att de i sin varumärkesprofilering lyfter fram faktorn 

trygghet och säkerhet i form av ett budskap eller symbol vilken skapar associationer till 

varumärket som en del av sin varumärkesprofilering (Hislop, 2001). Förslagsvis skulle 

budskapet lyda: “GoMore sätter din säkerhet i fokus, med GoMore samåker du tryggt”. 

5.3.5 Lojalitet   

De ovanstående pelarna syftar till att stärka företagens varumärkeskapital vilket i sin tur 

medför ökad kundlojalitet. I dagsläget uppger majoriteten av de kunder till både 

Skjutsgruppen och GoMore som blivit intervjuade att de endast använt den plattform vilken 

de började samåka genom och aktivt använder än idag. Många av respondenterna till båda 

företagen uppger att deras första samåkningsresa genom respektive företag kändes trygg och 

säker, vilket enligt vad Furuhata et al. (2013) skriver kan vara en orsak till att dessa kunder 

förblivit lojala till företaget. Oavsett så indikerar detta att båda företagen lyckats etablera en 

god initial relation med sina kunder. När företagen väl har förmedlat en första resa innebär det 

dock i många fall att samåkarna i fortsättningen själva matchar ihop varandra och lämnar 

företagen utanför. Detta är inget problem för Skjutsgruppen som bedriver sin verksamhet 

ideellt och uppmuntrar alla typer av sådana initiativ då föreningen drivs av andra motivatorer 

än ekonomiska. 

 

För GoMore innebär dock detta svårigheter då deras affärsmodell består i att kunna ta ut en 

avgift då kunder använder deras sida för att boka samåkningar. För att lyckas med detta måste 

incitamenten för kunderna att använda GoMore:s hemsida för att boka samåkningsresor vara 

tillräckligt stora för att de inte ska vilja gå utanför systemet. Idag erbjuder GoMore gratis 

kaffe på alla Statoil mackar vilket skapar ett mervärde för kunderna men verkar inte vara ett 

tillräckligt starkt incitament för att inte kliva utanför systemet då tillfälle ges. 
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5.4 Varumärkesprofileringsmodell för samåkningsföretag 

Baserat på ovanstående analys föreslås en ny modell, med utgångspunkt från den modell Stahl 

et al. (2012) utformat samt de faktorer som identifierats, för hur samåkningsföretag ska arbeta 

med sin varumärkesprofilering i syfte att stärka sitt varumärkeskapital (Se Figur 5). 

 

Figur 5. Egen varumärkesprofileringsmodell för samåkningsföretag, baserat på Stahl et al. (2012) 

modell. 

 

En utgångspunkt för en stark varumärkesprofilering är att den kommuniceras till kunderna, 

detta sker genom marknadsföringsåtgärder. Marknadsföringsåtgärderna skapar kännedom om 

varumärket, vilket i sin tur leder till en ökad relevans då varumärket finns i kundernas minne 

och ingår i urvals-setet vid val av samåkningstjänst. Marknadsföringsåtgärderna skapar 

kännedom och relevans men måste också vara i linje med företagets varumärkesprofilering. 

För att stärka varumärket i sin relation med kunderna måste en positiv och helst emotionell 

inställning till företaget befästas bland kunderna. Detta kan åstadkommas genom att fokusera 

på en för kunderna viktig faktor och på så sätt bygga en genuin relation med kunderna baserat 

på löftet kring denna faktor. Inställningen är också starkt kopplad till differentieringen, då en 

emotionell varumärkesprofilering i form av varumärkespersonlighet också är ett sätt att 

differentiera sig. Differentieringen kan dock även ske inom flera områden som enskilt har 

mindre betydelse för inställningen men som tillsammans garanterar en bättre tjänst än 

konkurrenternas. Företagen kan välja att differentiera sig inom ett antal områden inom de 

faktorer som identifierats som viktiga för kunder vid valet att samåka. Detta sammantaget 

bygger företagets varumärkeskapital som kan vara starkt eller svagt beroende på hur de lyckas 
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med sin varumärkesprofilering enligt modellen. Varumärkeskapital skapar i sig lojalitet, 

därför är lojalitet explicit inte inkluderad i modellen. 
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6. Slutsats 
Baserat på de intervjuer som genomfördes med Skjutsgruppens och GoMore:s kunder på den 

svenska marknaden har det visat sig att de faktorer som är viktigast vid valet att samåka är 

ekonomiska incitamentet, miljö, trygghet och säkerhet, social interaktion samt flexibilitet. De 

ekonomiska incitamenten till att samåka är den viktigaste faktorn, både för Skjutsgruppens 

och GoMore:s kunder. Efter de ekonomiska incitamenten varierade betydelsen av faktorerna 

mellan respondenterna. Baserat på diskussionen drar vi slutsatserna att säkerhet och trygghet 

är en faktor som hamnar högt upp för kunder vid valet att samåka. Kunder blir framför allt 

medvetna om betydelsen av denna faktor om tjänsten har brister i att kunna garantera 

kundernas trygghet och säkerhet. Miljöfaktorn var viktigare för Skjutsgruppens kunder än för 

GoMore:s. Skjutsgruppen var också bättre på faktorn flexibilitet då de kunde erbjuda fler 

avgångar än GoMore. Faktorn social interaktion, det vill säga den sociala aspekten av att 

samåka, hade begränsad betydelse för båda företagens kunder.  

 

Vad gäller Skjutsgruppen så har de framför allt utnyttjat miljöfaktorn i sin 

varumärkesprofilering. Genom att fokusera på denna som den främsta anledningen till att 

samåka har de skapat en god inställning (se 5.3.3 Inställning) till företaget bland kunderna. 

Detta har också resulterat i att Skjutsgruppen byggt upp en varumärkespersonlighet vilken 

differentierar (se 5.3.4 Differentiering) dem från andra samåkningsaktörer. Vad gäller 

inställning har GoMore dock inte lyckats lika väl som Skjutsgruppen i sin emotionella 

varumärkesprofilering. Både kunder och anställda vid företaget har en mer rationell syn på 

samåkningstjänsten vilket hindrat en emotionell relation mellan kund och företag. Detta har 

resulterat i att GoMore:s tjänst är mer funktionellt differentierad.  

 

Studien visar på ett antal områden där samåkningsföretag i allmänhet och de undersökta 

företagen i synnerhet bör arbeta med sin varumärkesprofilering i syfte att stärka sitt 

varumärkeskapital. Detta har i studien syntetiserats till en modell för hur samåkningsföretag 

på ett strukturerat sätt kan arbeta med detta. För det generella samåkningsföretaget innebär 

denna modell att marknadsföringsåtgärder har en central roll för att skapa kännedom om 

företagets varumärke. Kännedomen i sin tur leder till en ökad relevans, det vill säga de ingår i 

kundens urvals-set vid val av samåkningsföretag. Marknadsföringsåtgärderna ska också 

förmedla den varumärkesprofil företaget vill befästa. Varumärkesprofilen bygger på 

kundernas inställning till varumärket samt hur varumärket differentierar sig gentemot 
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konkurrenterna. Inställningen i form av en relation mellan kund och företag byggs ofta kring 

en särskilt viktig faktor, både för företaget och kunderna. Denna faktor kan då väljas bland de 

identifierade faktorer som denna studie visar är viktiga för kunder vid valet att samåka på den 

svenska marknaden. Företaget måste också differentiera sig gentemot konkurrenter baserat på 

dessa faktorer. Genom att differentiera sig inom flera faktorer kan företaget skilja sig från sina 

konkurrenter genom att erbjuda en, enligt kunderna, bättre tjänst och på så sätt få kunderna att 

förbli lojala och endast välja deras företag. Detta skapar varumärkeskapital för ett företag 

vilket kan vara starkt eller svagt beroende på hur väl de lyckas med sin varumärkesprofilering 

enligt modellen.  

 

För Skjutsgruppen och GoMore ger denna modell förslag på hur de kan stärka sitt 

varumärkeskapital. Diskussionen visar att kännedomen är relativt låg både för Skjutsgruppen 

och GoMore och att företagen måste lägga mer resurser på marknadsföringsåtgärder som gör 

kunderna uppmärksamma på respektive varumärke. Detta skulle öka företagens relevans 

bland kunderna och därmed innebära en högre sannolikhet att bli vald vid kundernas 

utvärdering av olika samåkningsföretag. Vad gäller inställning så är Skjutsgruppen starkare 

inom detta område än GoMore. Skjutsgruppen har en i många fall mer emotionell relation till 

sina kunder, medan GoMore har en mer funktionsinriktad relation. Detta är alltså ett område 

där GoMore behöver förbättra sig, och baserat på studien föreslås GoMore att fokusera på 

faktorn trygghet och säkerhet. Detta är en faktor där GoMore inte fått några synpunkter från 

sina kunder samtidigt som Skjutsgruppens kunder talat mycket om brister i denna. Trygghet 

och säkerhet är också, baserat på resonemangen i diskussionen, en viktig faktor för kunderna. 

Det innebär att det finns goda möjligheter att skapa en mer emotionell relation med kunderna 

inom denna faktor.  

 

Skjutsgruppen och GoMore har valt olika sätt att differentiera sig. Skjutsgruppen 

differentierar sig på sin varumärkespersonlighet och mindre på funktioner viktiga för tjänsten. 

GoMore å andra sidan har en svag varumärkespersonlighet på grund av sin låga emotionella 

varumärkesprofilering. De har istället en mer rationell inställning till tjänsten och 

differentierar sig genom funktioner i form av kundsupport och mobilapplikation. GoMore 

föreslås öka sin differentiering genom att stärka sin varumärkespersonlighet. Det innebär att 

de bör utnyttja sitt arbete inom inställning för att likt Skjutsgruppen också skapa en 

emotionellt baserad differentiering som komplement till sin funktionella differentiering. 

Skjutsgruppen i sin tur bör bli bättre på de funktionella delarna av tjänsten, trots svårigheterna 



	  
	  

49	  

då en stor del av tjänsten förmedlas via Facebook. Föreslagen åtgärd är att utveckla en 

mobilapplikation för att förenkla användningen av Skjutsgruppens egen plattform. Detta 

skulle också minska bristerna i trygghet och säkerhet då Skjutsgruppen på sin hemsida har ett 

väl utvecklat system för att garantera denna faktor. 

 

Tillsammans skulle dessa åtgärder minska företagens respektive svagheter och resultera i 

starkare varumärken i form av ökat varumärkeskapital. Denna studie erbjuder 

samåkningsföretag en riktning i vilken de kan påbörja arbetet med sin varumärkesprofilering. 

Det finns dock fortfarande många områden att fördjupa sig inom.  

Samåkningsresan har bara börjat. 
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Appendix 1 

Intervjuguide till Skjutsgruppens grundare Mattias Jägerskog 
 

Kunder 

Vilken är er målgrupp? Hur ser er typiska kund ut? 

Vilka faktorer tror ni är viktiga för era kunder? 

Hur arbetar ni för att dessa faktorer uppfylls? Hur säkerställer ni kvaliteten på tjänsten? 

Vad har ni för relation till era kunder? Hur kommunicerar ni med era kunder?  

 

Konkurrenter 

Vad skulle du säga är de tre största skillnader mellan er och samåkning.se och GoMore som 

tar betalt för samma tjänst?  

Hur positionerar ni er i relation till era “konkurrenter”? 

 

Marknadsföring 

Hur marknadsför ni er? Gör ni några kampanjer? 

Hur lockar ni nya användare? 

Hur hämtar ni information från marknaden? Marknadsundersökningar? 

 

Varumärket 

Hur marknadsför ni varumärket “Skjutsgruppen” för att så många som möjligt ska bli en del 

av den kollaborativa ekonomin? 

Vad står varumärket “Skjutsgruppen” för? 

Vad strävar ni efter att skjutsgruppen ska förknippas med? 

Hur viktigt är varumärket Skjutsgruppen för era användare och tror ni att det är avgörande för 

era kunder att samåkningen går genom just via er? 
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Appendix 2 

Intervjuguide kunder (Skjutsgruppen och GoMore) 
1. Kön? 

2. Ålder? 

3. Vad anser du är viktigt när du ska använda dig utav tjänsten samåkning? Vilka faktorer? 

4. Hur har du kommit i kontakt Skjutsgruppen/GoMore eller eventuella andra samåknings 

företag? 

5. Använder du bara Skjutsgruppens/GoMore plattform när du ska samåka? Varför? 

6. Vet du vad Skjutsgruppen/GoMore står för och vilka huvudbudskap de har? 

7. Har du använt några andra företag/plattformar/forum? Vilka? 

8. Brukar du vara initiativtagare till att fylla bilen eller söker du mest andra bilar att åka med? 

9. Har du varit orolig eller känt dig otrygg någon gång? Varför? 

10. Höll tjänsten bra kvalitet? Fungera allt som det skulle? Några problem? 


