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Abstract 
The sharing economy has become more common in the last couple of years, however a big 

challenge that arises is that location-based services are malfunctional in places with a 

smaller population. In this context, platforms offering several services would for that 

reason be more suitable, although it raises another problem - how to make people trust a 

new platform. With aid from existing sharing platforms, this study aims to find the most 

important factors that generates trust in new sharing platforms. Our research questions 

thus follows: What is the meaning of trust to users of sharing platforms? and What 

strategies are used for generating trust in sharing platforms? In order to answer these 

research questions, we have carried out interviews with employees on sharing platforms, 

and distributed a survey addressed towards users of existing sharing platforms. The results 

show that the most essential factor for generating trust is the user profile, and the 

opportunity for interaction as it presents evidence for the user about the existence of the 

other party and whether he or she should be trusted or not. Consequently, our 

recommendation is to develop sharing platforms with a great focus on the functionality to 

forming trustworthy user profiles. 
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1. Inledning 

Delningsekonomin har blivit allt vanligare de senaste åren, vilket till stor del beror på att det 

har blivit enklare att utveckla internetbaserade plattformar som gör det möjligt för 

privatpersoner att byta varor och tjänster med varandra. Dessa utbyten kan bestå av tjänster 

som exempelvis samåkning, utlåning av stegar samt uthyrning av lägenheter vilket 

framförallt leder till vinster i kostnad och tid. Utbytena kan även bestå av att man säljer och 

köper varor. (Andersson, Hjalmarsson & Avital, 2013)  

På Umeå Universitet sker just nu ett projekt där syftet är att utveckla en platsbaserad 

utbytesplattform som ska fungera i glesbygder där det ofta saknas en kritisk massa. För att 

tjänster som Uber och AirBnB ska fungera krävs det att det finns tillräckligt många 

människor som använder dem, vilket det generellt inte gör i glesbygder. (Umu, 2019) Därför 

vore det mer användbart med en enda plattform som tillhandahåller samtliga tjänster såsom 

köp och sälj, samåkning samt uthyrning av bilar, båtar och lägenheter. En svårighet som 

finns med dessa plattformar är att det krävs en stor mängd tillit både till plattformen och till 

användarna, speciellt när plattformen är ny. Detta grundar sig mycket i att man inte vill bli 

lurad när man interagerar med andra användare, men även i att en ny plattform kan kännas 

opålitlig om det inte finns några användare.  

Av den anledningen vill vi hitta de viktigaste faktorerna som behövs både hos en 

plattform, men även hos användarna själva för att tillit ska skapas. Vi tycker att detta är 

intressant att undersöka då vi själva kan känna tveksamheter kring att dela och låna saker 

med främlingar, men vi har aldrig funderat på vad som får oss att känna den tillit som krävs. 

Därför är det intressant att i befintliga delningsplattformar undersöka tillit för att förstå hur 

den kan skapas i nya utbytesplattformar. 

Vi har inte funnit några källor gällande vilka definitioner som brukar användas för att 

underlätta särskiljningen mellan olika typer av plattformar som baseras på delningsekonomi. 

I denna rapport har vi därför valt att använda “delningsplattform” med hänvisning till 

befintliga plattformar som är tematiserade, det vill säga att de endast har en typ av tjänst. 

När vi syftar på en platsbaserad plattform med flertalet tjänster kommer begreppet 

“utbytesplattform” att användas. 

1. 1 Problemformulering 

Många delningsplattformar är idag tematiserade och erbjuder endast en tjänst, exempelvis 

Skjutsgruppen och Uber Eats. Detta fungerar i större städer med en stor volym av människor 

som kan använda tjänsten. I glesare områden som glesbygd och landsbygd finns det oftast 

inte en tillräcklig kritisk massa för att underhålla en sådan applikation; Det finns helt enkelt 

inte tillräckligt många människor som vill samåka eller få mat hemlevererat av 

privatpersoner för att tjänsten ska vara lönsam.  

Ett glesare område som skulle vilja utveckla en platsbaserad utbytesplattform bemöts även 

av utmaningen att motivera människor till att börja skapa och finna värde i innehållet på en 

tom plattform - och för detta behövs tillit.  
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Utifrån detta har följande problemformuleringar konstruerats:  

● Vad betyder tillit för användare i delningsplattformar? 

● Vilka strategier används för att generera tillit i delningsplattformar? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att med hjälp av en studie om befintliga delningsplattformar 

diskutera de viktigaste faktorerna som kan bidra till ett lyckat tillitsskapande i framtida 

platsbaserade utbytesplattformar.  

2. Relaterad forskning 

Under detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som finns inom det område som 

denna studie omfattar. Tillit är ett komplicerat begrepp som består av flera aspekter och det 

kan därmed definieras på olika sätt. I detta avsnitt presenteras några av dessa aspekter 

utifrån olika perspektiv.    

2.1 Delningsplattformar 

Delningsekonomin har ökat under det senaste decenniet och därmed har det blivit allt 

vanligare med internetbaserade plattformar med fokus på att låta människor dela resurser 

som de inte längre behöver samt utföra handel till lägre kostnader än vanligt. Det är även 

vanligt att erbjuda tjänster som exempelvis samåkning, matlagning och boende. Den här 

typen av delningstjänst bidrar inte med nya materiella ting, utan består endast av icke-

materiella vinster som till exempel billigare bensinkostnader. (Andersson et al., 2013)  

Det finns idag flera typer av delningsplattformar som erbjuder olika tjänster till 

användarna. Vissa är inriktade på enbart en tjänst, till exempel Uber och Skjutsgruppen som 

båda organiserar samåkning mellan privatpersoner samt AirBnB som ger privatpersoner 

möjligheten att hyra ut sina lägenheter under en viss tid. Andra delningsplattformar gör det 

möjligt för användarna att erbjuda olika typer av tjänster, exempelvis Taskrunner där 

privatpersoner hjälper varandra med att bland annat bygga bokhyllor eller köra skräp till 

återvinningscentralen. Det finns även delningsplattformar vars syfte är att låta 

privatpersoner sälja, köpa, hyra och låna ut, till exempel Blocket där användarna kan lägga 

upp olika annonser, Delbar.se där bekanta kan skapa grupper vars syfte är att låna ut saker 

istället för att man ska behöva köpa nytt samt Köp- och säljgrupper på Facebook där 

människor i en specifik stad kan köpa och sälja varor. Det finns även en plattform, Smarta 

Kartan, som förenklar delningsekonomin genom att på en karta visa Göteborgs fysiska 

platser för utbyten, exempelvis second hand-butiker och leksaksbibliotek.  

Inom forskning används olika begrepp för att beskriva delningsplattformar, till exempel: 

consumer-to-consumer-plattformar (C2C) och delningssystem. Dessa ger möjligheten för 

privatpersoner att genomföra olika utbyten och transaktioner med varandra, vilket innebär 

att det finns ett peer-to-peer-nätverk (P2P) där privatpersoner kan genomföra utbyten med 

varandra.  

Ett peer-to-peer network (P2P) är ett nätverk mellan människor, vilket karaktäriseras av 

öppenhet och anonymitet. För att utbyten mellan personer i ett sådant nätverk ska fungera 

behövs tillit. Ett P2P-nätverk är ett system med öppen struktur där varje person inom detta 
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har liknande funktionaliteter och agerar både som företag och kund. Tillsammans skapar 

deltagarna i ett P2P-nätverk ett system som organiserar och upprätthåller sig självt, utan 

någon central auktoritet och stora mängder resurser görs tillgängliga. De individuella 

personernas vilja att bidra med resurser är därför essentiell för att P2P-nätverket ska gå runt. 

(Liu et al., 2009)  

I generella beskrivningar som inte är specifika för en särskild delningsplattform kommer 

samlingsnamnet ”leverantör“ att användas för samtliga användare som lånar ut, hyr ut, säljer 

och utför tjänster. 

2.2 Vad är tillit?  

Tillit innebär att människor accepterar att vara sårbara eftersom de har positiva 

förväntningar gällande andras intentioner och beteenden. Tillit kan skapas på tre olika sätt. 

Först och främst kan man känna tillit till andra på grund av deras personliga egenskaper, 

som exempelvis ålder, kön, etnicitet och familjebakgrund. Människor tenderar att 

kategorisera andra utifrån grupp och väljer därmed i många fall att förlita sig på grupper 

istället för på individer. Den andra typen av tillit är den processbaserade, den skapas genom 

tidigare eller förväntade utbyten. Om man har positiva erfarenheter sedan tidigare blir tilliten 

större gällande att utföra ytterligare utbyten. Innan ett första utbyte finns det förväntningar 

som kan uppkomma genom bland annat marknadsföring eller genom att säljaren utlovar 

något som är bra för köparen, till exempel bytesrätt. (Chang, Cheung & Tang, 2013)  

Den tredje typen av tillit är att den kan vara institutionell-baserad och den skapas genom 

att man litar på en grupp som man är medlem i och därför känner gemenskap till, eller 

genom tredjepartscertifiering, det vill säga att man litar på en människa som säger positiva 

saker om plattformen. Institutionell-baserad tillit kan även skapas med hjälp av förmedlande 

mekanismer, till exempel försäkringar och juridiska regler. Den institutionella tilliten har 

visat sig vara nödvändig när det inte har funnits tillräcklig information om produkterna eller 

säljarens identitet. (Chang et al., 2013)  

Tillit är en av de viktigaste faktorerna för att man ska kunna lyckas med C2C-plattformar, 

men det finns många utmaningar med hur samtliga användare ska känna tillit och därmed 

våga använda plattformen. Tidigare exempel på vilka verktyg som har använts för att skapa 

tillit är recensioner, betygssystem och tydliga användarprofiler som leder till att användarna 

känner trygghet innan de köper eller säljer en vara till en främling. Människor som engagerar 

sig i delningsekonomin genom en C2C-plattform interagerar både med plattformen själv och 

med andra individer, eftersom både säljaren och kunden är privatpersoner som samåker eller 

erbjuder boende. Plattformen själv kan man beskriva som en medlare som finns där som stöd 

för säljaren och kunden, vilket gör det väldigt viktigt att plattformen känns trovärdig. Det är 

även viktigt att produkten skapar tillit eftersom det kan vara svårt att bevisa att bilen som ska 

hyras ut är hel, och detta kan man skapa genom till exempel kontrakt. (Hawlitschek, Teubner 

& Weinhardt, 2016) 

Tillit till säljaren beror till stor del på om hen har de rätta kompetenserna och 

egenskaperna för tjänsten samt har en hög integritet och välvilja.  Att ha kompetenser och 

egenskaper visar sig vid till exempel samåkning, om kunden har valt att resa med en främling 

är det viktigt att hen har kunskaper om att köra fordonet och hur man tar sig till platsen. Om 
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säljaren har hög integritet och välvilja håller hen sitt löfte utifrån överenskommelse med 

kunden, men hen måste även tänka på kundens behov och inte bara sina egna. (Hawlitschek 

et al., 2016) 

Det är även viktigt att det finns tillit till kunden så att säljaren exempelvis ska våga låna ut 

sin lägenhet eller andra personliga ägodelar. Kunden måste kunna visa att hen har kunskaper 

om hur produkten ska användas, och att det inte finns några intentioner att förstöra något. 

Säljare brukar oftare välja att lita på de kunder som är mer sociala med en bra 

användarprofil, än på de kunder som är anonyma, och den tilliten visar sig i att man vågar 

dela med sig av sina saker. (Hawlitschek et al., 2016) 

Tillit till plattformen beror också till stor del på kunskaper, integritet och välvilja. 

Plattformen måste vara utformad så att parterna hittar varandra utifrån liknande intressen. 

Om plattformen inte har förmågan att göra det blir det svårt för privatpersoner att få sina 

behov tillfredsställda. Det är även viktigt att personliga uppgifter hålls hemliga, att 

plattformen inte är för dyr för användarna, hur nyheter skickas ut och att ryktena ska vara 

positiva så att nya användare vill tillkomma. Om plattformen tidigare har delat hemlig 

information om sina användare blir risken stor att inga nya användare vågar lita på den och 

därför är det viktigt att alltid visa stor integritet och välvilja. Tillit i produkten beror på om 

den potentiella kunden anser att produkten är trovärdig eller inte. Det finns ingen som vill 

hyra en trasig bil och därför måste det vara tydligt att alla funktioner fungerar som de ska. 

(Hawlitschek et al., 2016)  

2.3 Tillit – ett dynamiskt fenomen 

Tillit är dynamisk och rörligt, vilket innebär att den påverkas av många olika faktorer. Den 

kan exempelvis relatera till en persons förmågor då mängden resurser som en deltagare har 

och hur stort nätverk som hen är en del av påverkar den tillit som en person har till en annan 

deltagare. Den finns även som direkt tillit, vilket innebär att en person som har haft ett högt 

antal framgångsrika interaktioner uppvisar en högre trovärdighet. Om personen har haft 

sämre interaktioner för länge sedan kan det dock ignoreras och tilliten kan byggas på mer 

aktuella interaktioner. Tillit influeras också av rekommenderad trovärdighet, vilket är 

kopplat till hur tillit skapas till en rekommenderad person. Hög tillit skulle i detta fall bero på 

att rekommendationen kommer ifrån ”rätt” människor, det vill säga människor som man 

litar starkt på. Därefter övervägs också trovärdigheten hos den rekommenderade personen 

samt hur lång den rekommenderade vägen är till personen. (Liu et al., 2009)  

2.4 Tillit i delningsplattformar 

I en studie med fokus på den kinesiska utbytesplattformen WeChat och dess väncirklar, 

undersöktes konsumenters tillit inom delningsekonomi. WeChat är en gratis applikation som 

används för online shopping, där användarna även kan skicka direktmeddelanden, 

röstmeddelanden, text, videos och bilder till varandra. Enligt författarna påverkar interaktion 

tillit (i form av exempelvis mottaglighet, kontroll och ömsesidig assistans). Detta indikerar 

att ju högre interaktion mellan WeChat vänner, desto högre är konsumenternas tillit och den 

kan därmed även öka mellan företag och konsumenter. Kundens upplevda värde av en 
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produkt eller tjänst spelar också roll för konsumenters tillit. Tilliten är högre om 

konsumenten har ett högt uppskattat värde av det som erbjuds. (Dai & Wang, 2018) 

Inom nätverk där användarna driver de olika utbytena delas tillit upp i ömsesidig tillit 

(bland användare) samt användarnas tillit till plattformsägaren. Den förstnämnda anses 

dessutom vara avgörande för vilken tillit och lojalitet användarna har till de som 

tillhandahåller plattformen. Om användare upplever att det finns tillit emellan varandra kan 

en försäkran skapas gällande plattformsägarnas förmåga att samla pålitliga användare och 

att de har en välvilja att forma en trygg miljö. (Chen, Zhang & Xu, 2009) 

Ömsesidig tillit är erfarenhetsbaserad tillit som härstammar från bland annat tidigare 

erfarenheter och gemensamma egenskaper. För att uppnå en ömsesidig tillit är den sociala 

interaktionen (som innefattar alla beteenden mellan två eller fler personer) central, eftersom 

användare värderar den högt. Detta beror på att interaktionen framförallt syftar till att 

besvara deras sociala personliga mål, och inte till att öka den ekonomiska vinsten. Den 

sociala interaktionen är ett utbyte mellan användare och består av informationsinteraktion, 

det vill säga växlingen av information och kunskap samt den känslomässiga interaktionen 

som är växlingen av känslor, humör och stämning. Den känslomässiga interaktionen skapar 

en stöttande och välkomnande miljö och men främjar också nära relationer bland 

användarna, vilket i sig lägger grunden för tillit. (Chen et al., 2009) 

Användares tillit till plattformsägarna definieras av den upplevda integriteten, välviljan 

och förmågan som plattformsägarna har. Denna tillit lyfter lojaliteten till plattformen, vilket 

bidrar till att användare vill fortsätta att göra mer utbyten på plattformen samt 

rekommendera den till andra. Detta är tack vare att tilliten minskar den sociala 

komplexiteten och den upplevda risken vid transaktioner med säljare. Den interaktion som 

medföljer den ömsesidiga tilliten innebär ökade kopplingar mellan användare, större 

möjligheter för plattformen att locka nya användare och ännu fler utbyten. (Chen et al., 

2009) 

2.5 Strategier för tillitsskapande 

I en rapport från en studie där fem olika delningssystem diskuterades av intervjupersoner, 

som på olika sätt är involverade i icke-monetära tjänster som fokuserar på utbyten, 

presenteras olika sätt som organisationer använder för att bygga tillit inom ett community. 

Det finns olika strategier för att engagera människor att använda sig av de tjänster som 

delningssystemet erbjuder. För att attrahera och skapa tillit hos nya deltagare och även 

befintliga användare kan organisationer använda sig av marknadsföring såsom reklamblad, 

visitkort, media, evenemang, word-of-mouth (där nöjda kunder sprider vidare information 

om organisationens delningstjänster) och offentligt uppsatta annonser vid 

tunnelbanestationer och workshops. (Luckner, Fitzpatrick, Werner & Subasi, 2015) 

När kunden har fått tilltro till dessa typer av delningstjänster behövs det strategier för att 

få dem att regelbundet och aktivt vilja medverka med sitt deltagande. En metod som 

organisationer kan använda sig av är till exempel nyhetsbrev och erbjudanden via mejl. 

(Luckner et al., 2015) 

För att bygga tillit inom communityn och delningssystem kan plattformsägaren använda 

sig av bestämda processer. Ett exempel är granskande processer av nya användare, där 
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deltagarnas identiteter verifieras innan de tillåts att engagera sig i utbyten på plattformen. 

Ännu mer konkret skulle organisationen eller delningssystemet kunna verifiera nya 

användares identitet genom att ställa standardfrågor till personer som användaren har känt 

under en längre tid. (Luckner et al., 2015) 

En annan metod för att bygga tillit bland användare är genom sociala strategier. Ansikte-

mot-ansikte-möten är viktigt för att skapa en tillitsfylld miljö och en metod för att skapa tillit 

kan därmed vara att bjuda in nya och potentiella användare till möten eller sociala event. Att 

organisationen har en självreglering på sin plattform kan också vara ett sätt att skapa tillit i 

en miljö, exempel på detta kan vara uttalade medlemsriktlinjer och regler som tydliggör vilka 

olika beteenden som är tillåtna på plattformen och vid de olika utbytena. För att öka tilliten 

och försäkra en person om dess personliga integritet kan organisationen också möjliggöra 

”cirklar” av personer som deltagaren känner eller dylikt och kan på så sätt kontrollera vilka 

som ser den information som delas. (Luckner et al., 2015) 

Som tidigare nämnt är recensioner något som kan hjälpa för att öka tilliten. Det har visat 

sig vara den näst mest trovärdiga källan för varu- eller tjänsteinformation efter 

rekommendationer från vänner och familj. Recensioner som förekommer online 

kommuniceras mellan främlingar och parterna kan därför inte skapa sig en uppfattning om 

den andra partens tidigare eller framtida interaktioner. Att recensionerna ibland är svåra att 

spåra tillbaka till specifika personer utgör en typ av osäkerhet kring dem, vilket leder till att 

de inte alltid medverkar till högre tillit till plattformen. En metod för att minska oron kring 

autenticitet och pålitlighet är att exempelvis hemsidor tillåter konsumenter att betygsätta 

varandras recensioner utefter hur hjälpsamt innehållet i recensionen var. I dessa fall finns 

det användare som utvärderas som mest hjälpsamma, “top reviewers”, vilket ökar tilliten på 

hemsidan. Användarna skulle därmed få en bättre uppfattning och större tillit till personerna 

bakom recensionerna, genom att de får tydligare profiler med information om personliga 

intressen, livsstil eller dylikt. Med andra ord utökas även tilliten till hemsidan med 

funktionen att kunna betygsätta recensenter. (Shan, 2015) 

2.6 Resonemangssystem  

Det finns två olika resonemangssystem som kan förklara hur och varför man resonerar på ett 

särskilt sätt kring olika situationer: ett regelbaserat och ett associerande/intuitivt. Inom det 

regelbaserade resonemangssystemet resonerar en person både med hjälp av sannolikhet och 

med regeln som påstår att sannolikheten för två händelser som inträffar tillsammans inte kan 

vara större än sannolikheten att någon av dem inträffar enskilt. Om man har det 

associerande resonemangssystemet resonerar en person efter associationer och likheter, 

vilket pekar på att de personliga erfarenheterna har stor inverkan på hur resonemanget går 

till. (Roghanizad & Neufeld, 2015) 

Transaktioner online kan uppfattas som att de innebär en hög risk och osäkra situationer 

för somliga personer. Idag förlitar sig kunder online inte lika mycket på regelbaserat 

resonerande utan använder mer sin intuitiva förmåga när de står inför riskfyllda beslut vid 

olika utbyten som är beroende av tillit. Beslut tas därför ofta genom det associerande 

resonemangssystemet och första intrycket av exempelvis en hemsida grundas på en 

blandning av de känslointryck som hemsidan ger och personens tidigare erfarenheter. En 
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plattforms design, exempelvis tilltalande färger, är något som kan öka tilliten vid första 

intrycket. Relaterat till detta resonemangssystem är även spår i ansiktet (facial clues) något 

som påverkar huruvida man känner tillit till en annan person eller inte. Ett leende är en typ 

av ett sådant spår i ansiktet som har visat sig vara av betydelse för tillit inom olika system. 

Personer kan alltså effektivt bedöma trovärdigheten hos en människa genom att titta på ett 

ansikte endast 100 millisekunder och omdömet är osannolikt att ändras även om personen 

ges mer tid att observera ansiktet. (Roghanizad & Neufeld, 2015)  

Inom tidsramen 100 millisekunder kan personer också göra bedömningar av kompetens 

och aggressivitet hos den andra genom att titta på ansiktet. (Yang, 2014) Detta beror på att 

social information skapas utifrån människans ansikte, vilket gör att enbart nyttjandet av 

personliga bilder kan upprätta tillit. Enligt olika studier kan en individ med personliga bilder 

alltså under vissa förhållanden ha större chans att erhålla tillit än en individ som inte har det. 

(Ert, Fleischer & Magen, 2016) I en studie om trovärdiga bilder, icke-trovärdiga bilder och 

avsaknaden av bilder vid transaktioner online, undersöktes hur tilliten i transaktioner online 

påverkades beroende av detta. Studien visade att mängden köp ökade när säljarna hade 

bilder som betraktades vara trovärdiga. (Yang, 2014)  

Utmaningen med delningsplattformar är att det ofta krävs en kritisk massa för att de ska 

fungera. I glesbygder saknas det ofta, vilket gör att det vore mer relevant med en 

utbytesplattform som erbjuder alla typer av tjänster. Den relaterade forskningen visar tydligt 

att det är viktigt med tillit för att en plattform ska bli lyckad och att den tilliten kan skapas på 

olika sätt beroende på syfte och målgrupp. Utifrån existerande plattformar är vårt syfte att 

undersöka vad som krävs för att användarna ska få tillit till en ny platsbaserad 

utbytesplattform. 

3. Metod 

I nedanstående avsnitt presenteras val av metod och hur genomförandet av vår studie gick 

till. Vidare beskrivs dataanalysen genom bland annat transkribering och de forskningsetiska 

principerna. Metodvalet motiveras i en diskussionsdel där vi även diskuterar de 

begränsningar som vi upplevt med vår studie. 

3.1 Datainsamling 

För att besvara frågeställningarna genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

människor som arbetar med delningsplattformar i syfte att få deras perspektiv på hur de 

arbetar för att deras användare ska känna tillit till varandra och till plattformen. Anledningen 

till metodvalet semistrukturerade intervjuer var att försäkra att den data som genererades 

och samlades in skulle relatera till studiens syfte, samtidigt som respondenterna tack vare 

öppna frågor hade utrymme att fritt berätta och delge information som kunde komma att 

vara av värde för studien. Vi gjorde även ett enkätformulär som delades ut på Facebook för 

att få information om hur nuvarande användare av delningsplattformar känner tillit och hur 

de beter sig för att verka trovärdiga vid utbyten av varor och tjänster. Vi valde att genomföra 

en enkätundersökning eftersom vi ville komplettera plattformsägarperspektivet med de 

faktiska användarnas åsikter för att bidra till en helhet i studien.  
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3.1.1 Observationer  

För att genomföra denna studie har vi även observerat olika delningsplattformar, dels för att 

kunna konstruera relevanta intervjufrågor, men även för att själva se vilka verktyg som 

används i respektive delningsplattform för att användarna ska känna tillit till varandra och 

till plattformen. Vi har även observerat köp- och säljgrupperna genom att undersöka vilka 

aktiviteter som sker där och vad som krävs för att man ska få bli medlem.  

Observationsformen som har använts är enkla observationer vilket innebär att vi har varit 

osynliga för de som blir observerade och att vi varken har påverkat miljön eller deltagarna. 

(Bryman, 2018) Användarna på köp- och säljsidorna har inte kunnat veta att de blev 

observerade förutom att vi var inloggade på våra respektive Facebook-profiler för att kunna 

se innehållet. 

3.1.2 Urval och respondenter 

Vid intervjuinsamlingen skedde ett snöbollsurval vilket innebär att man med hjälp av ett litet 

antal personer som har kunskap om studiens syfte får kontakt med ytterligare respondenter. 

(Bryman, 2018) Under ett möte med en person som arbetar med att utveckla en 

utbytesplattform tog vi emot tips om olika delningsplattformar att kontakta samt 

kontaktuppgifter till en projektledare som arbetar med delningsekonomi. Projektledaren 

ansåg sig inte kunna bidra med väsentlig information för att hjälpa till att besvara studiens 

syfte, men lämnade kontaktuppgifter till personer som hen trodde kunde vara till hjälp. Av 

den anledningen kom vi i kontakt med en lead designer på en delningstjänst i en storstad, 

Respondent 1, som intervjuades via Facebook-telefonsamtal på webben. 

Dessutom söktes andra delningsplattformar upp och personer bakom plattformarna 

kontaktades, bland annat genom hemsidans egen chattfunktion som gav möjligheten till ett 

snabbt svar, både i chatten och till våra mejladresser. I chattfunktionen till en av Sveriges 

största delningsplattformar fick vi kontakt med deras Community Manager, Respondent 2, 

som kunde ställa upp på en telefonintervju. I uppstarten av vårt arbete blev vi tipsade om 

delningsplattformen som Respondent 3 är grundare av, och därför provade vi att ringa, mejla 

och sms:a honom under några veckors tid utan respons. Till slut valde vi att skriva på 

organisationens Facebook-sida där vi fick svar att vi kunde ringa ett telefonnummer för att få 

kontakt med honom. Genom mejlkontakt med kundtjänsten på en delningsplattform som 

möjliggör uthyrning av ett större fordon, fick vi kontakt med Respondent 4. 

Vi kontaktade tio delningsplattformar via mejl, telefon, eller respektive hemsida för att 

finna personer för intervjuer. Tyvärr fick vi en del svar om att de inte kan bidra med relevant 

information eller att de hade väldigt mycket arbete, och hade därför inte tid att ställa upp på 

intervju.  

Respondenter till enkäten har hittats delvis genom att vi har gått med i olika så kallade 

”Köp- och säljgrupper” på Facebook. Därefter kontaktades administratörerna för respektive 

grupp och deras tillåtelse att göra ett inlägg i gruppen med en länk till enkätformuläret 

efterfrågades. Med deras godkännande utfördes ett urval genom självselektion vilket innebär 

att respondenterna själva väljer att vara en del av urvalet (Hagevi & Viscovi, 2016). Detta 

gjordes genom att inlägg lades upp i grupperna och medlemmar som var villiga att delta 

dirigerades vidare direkt till enkäten. Totalt har enkätformuläret lagts upp i sex stycken köp- 

och säljgrupper. Anledningen till detta urval är att respondenter med erfarenheter av olika 
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typer av utbyten söktes och vi ansåg att dessa typer av grupper skulle kunna bidra med det då 

deras huvudsakliga syfte är att främja just utbyten mellan privatpersoner. Att det finns 

personer som befinner sig i och använder sig av dessa grupper tyder dessutom på att de 

redan har någon slags tillit till plattformen för utbyte. Det ger ytterligare en anledning för oss 

att lägga ut enkäten där, då det som vi vill undersöka tycks existera i dessa plattformar.  

Bryman (2018) skriver att i de fall där det inte finns ett tydligt urval vid utskickande av 

enkäter är det passande att gå med i olika diskussionsforum eller webbsajter. Det förenklar 

möjligheten att inrikta sig på en relevant målgrupp som har ett visst intresse eller beteende 

som är av betydelse för studiens syfte.  

Till en början genererade Köp-och säljgrupperna relativt få svar och enkäten delades 

därför också i en grupp för studenter och alumner vid ett kandidatprogram på Umeå 

Universitet. Beslutet togs för att få en större spridning samt för att nå fler personer som har 

erfarenheter av utbyten, men som eventuellt inte är med i Köp- och säljgrupper eller 

liknande. Av samma anledning har enkätformuläret delats via inlägg på våra egna Facebook-

sidor, med möjlighet för vänner, vänners vänner och bekanta att delta samt dela inlägget på 

sina egna sidor.  

3.1.3 Intervjuer 

Inom denna studie har fyra kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts och det 

innebär således att intervjupersonens upplevelse av ett visst ämne har varit i fokus. Inför 

insamlingen av kvalitativ data skapades en intervjuguide som gav intervjuerna en viss 

struktur och den anpassades sedan för respektive respondent och den tillhörande 

delningsplattformen.  

I enlighet med Kvale & Brinkmann (2014) har vi strävat efter att formulera korta och enkla 

frågor och intervjupersonerna ställdes en inledande fråga där de fick berätta om sina arbeten 

på respektive företag. Intervjuguiden gav intervjuerna struktur, medan frågorna 

formulerades på ett sätt så att de var öppna, vilket gav respondenterna möjlighet att fritt 

beskriva sina upplevelser om tillit.  

Utifrån den relaterade forskningen skapades intervjufrågorna (Se bilaga 1) som vi ställde 

till respondenterna. Genom att vi även gjorde observationer på delningsplattformarna 

modifierades vissa frågor något samt att någon eller några frågor togs bort eller lades till.  

Frågorna behandlar bland annat vilka faktorer som intervjupersonerna tror skapar tillit på 

delningsplattformar samt bland användarna. Då marknadsföring enligt relaterad forskning 

har använts för att skapa tillit hos kunderna (Luckner et al., 2015) fick respondenterna även 

berätta om hur deras marknadsföring av respektive delningsplattform gick till. Även 

interaktionen mellan användare på en delningsplattform påverkar vilken tillit som finns (Dai 

& Wang, 2018) och intervjufrågorna berörde därför användarvillkor och möjligheterna för 

användarna att interagera med varandra.  

Vid intervjuerna var vi båda närvarande och för att underlätta analysarbetet ytterligare 

spelades samtliga intervjuer in med hjälp av det digitala inspelningsverktyget Röstmemo på 

iPhone eller applikationen iTalk.  

Inspelningarna av telefonintervjuerna med Respondent 1 och Respondent 2 skedde med 

hjälp av två smartphones med inspelningsfunktion då vi ville ha backup-filer ifall det ena 
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inspelningsverktyget skulle haverera. Anteckningar genomfördes under intervjuerna, då det 

som respondenterna berättade om ansågs vara väldigt informationsrikt.  

I kontakt med Respondent 3 bestämdes en tid för telefonintervju och eftersom han var 

väldigt upptagen med annat arbete skickades intervjufrågorna i förväg över mejl. 

Intervjuguiden kortades dock ned något och de frågor som vi ansåg var av störst betydelse för 

att besvara studiens syfte prioriterades. Detta gjorde vi för att minska stressen och pressen på 

respondenten som hade ett fullspäckat arbetsschema samt för att ge respondenten en bättre 

förståelse om vad vi efterfrågade. På grund av vad vi förmodar är tidsbrist valde Respondent 

3 att istället besvara intervjufrågorna skriftligt och väldigt kortfattat i ett mejl till oss. 

 

Respondent Intervjutyp Intervjulängd Arbetsroll Kön 

Respondent 1 Telefon 53 minuter Lead designer Man 

Respondent 2 Telefon 37 minuter Community Manager Man 

Respondent 3 Mejlkontakt -  Grundare Man 

Respondent 4 Telefon 38 minuter Delägare Man 

Tabell 1. Intervjuerna med respektive respondent utifrån intervjutyp, intervjulängd, 

respondentens arbetsroll samt kön.   

3.1.4 Enkätformulär 

För att få ett användarperspektiv på tillit i delningsplattformar skapade vi ett digitalt 

enkätformulär. Enkäten utformades utifrån Hagevi & Viscovi’s (2016) riktlinjer för vilken 

information som svarspersonerna ska delges innan de deltar. Det som ska tydliggöras är vilka 

som utför undersökningen och deras kontaktuppgifter, vilket ämne som enkäten behandlar, 

att det är frivilligt att delta, hur urvalet har gått till, att all data kommer att behandlas 

konfidentiellt samt tacksamhet över svarspersonernas deltagande. Eftersom enkäten 

distribuerades på Facebook ansåg vi att information om urvalet inte var av relevans, utan vi 

formulerade istället introduktionen till enkäten enligt nedanstående text.  

 

Vi är två studenter från det Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer vid 

Umeå Universitet som just nu skriver ett examensarbete i informatik. Syftet med vår studie är att 

undersöka hur tillit skulle kunna skapas bland användare i en framtida platsbaserad 

utbytesplattform för glesbygd. Utbyten kan i nuläget ske med hjälp av Facebook, Blocket eller 

andra plattformar och det kan handla om att låna ut en verktygslåda till någon, köpa begagnade 

kläder eller att hyra ut sin stuga under en viss period.  

Deltagandet i denna undersökning är frivilligt och uppgifterna som samlas in kommer att 

behandlas anonymt samt endast användas för forskningsändamål. Önskar du att avbryta din 

medverkan efter att du har skickat in enkäten, meddela då detta via mejl. Rapporten för denna 

studie kommer att publiceras i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA).  

 

Ett stort tack på förhand! 
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Enkätformuläret (Se bilaga 2) bestod av ett litet antal frågor, tio stycken, med motivet att för 

många frågor tenderar att resultera i en lägre villighet att delta och genererar därför färre 

svar. Frågorna skapades med utgångspunkt i den relaterade forskningen för att kunna 

jämföra teori och praktik. De behandlar således bland annat olika sätt för plattformar att 

skapa tillit, metoder som personer kan använda för att öka tilliten vid ett utbyte samt hur 

interaktionen däremellan fungerar. När frågorna hade utformas bestämdes typ av 

svarsmöjligheter med hjälp av Hagevi & Viscovi (2016). Bakgrundsfrågor om kön, ålder och 

boende hade fasta svarsmöjligheter eftersom de är lättare att bearbeta och jämföra vid 

analysarbetet. Fasta svarsmöjligheter riskerar dock en eventuell informationsförlust och på 

resterande frågor som hade fasta svarsalternativ fanns därför alternativet “Övrigt”, med 

möjlighet att själv skriva svar som upplevdes vara saknade. För att ytterligare motarbeta 

eventuell informationsförlust ställdes även frågor med öppna svarsalternativ så att 

svarspersonerna kunde bidra med mer kvalitativa data samt komma med insikter som för oss 

var okända. 

Enkäten var tillgänglig på Facebook i 13 dagar och besvarades av 93 respondenter. Av 

dessa var 72 stycken kvinnor och 21 män, med en stor spridning i ålder och boendeort.  

3.1.5 Litteraturgenomgång  

Litteraturen för studien har hittats med hjälp av Google Scholar, ACM digital library och 

Umeå Universitetsbiblioteks söktjänst. Vi ville inhämta kunskap om tillitsaspekten, främst i 

relation till delningsplattformar men även generellt om vad tillit innebär. De sökord som vi 

använde oss av för att hitta den relevanta informationen var därför i huvudsak “trust” 

tillsammans med “sharing platforms”, “sharing economy online” “peer-to-peer” “interaction 

design” och “reviews”.  För att vara säkra på att källorna var trovärdiga och relevanta för 

studien var vi noggranna med att de skulle vara relativt nypublicerade, peer-review:ade samt 

skrivna av forskare eller andra experter inom området. I referenslistorna inom den litteratur 

som uppkom i sökningarna hittades ytterligare källor som kunde användas.  

Något som är viktigt att tänka på under tiden man genomför litteraturgenomgången är att 

kontinuerligt föra anteckningar om materialets ursprung, eftersom det vore väldigt 

tidskrävande att behöva leta upp de rätta källorna i efterhand. Att direkt skriva upp källans 

referens underlättar arbetet ifall man vill ha mer information senare i arbetet, men även för 

att man inte ska behöva skriva referenslistan i slutskedet vilket skulle leda till att man 

förlorar väsentlig tid. (Bryman, 2018) När vi letade forskning till litteraturdelen av vår studie 

var vi därför väldigt noga med att direkt skriva upp källans referens för att underlätta för oss 

själva. Det här har varit extra viktigt eftersom studien sker under en begränsad tid.  

För att få kunskap om hur man bäst samlar material till en studie har vi använt 

metodböcker som fokuserar på kvalitativ forskning. Detta gjorde att vi fick insikter om hur 

man formulerar intervju- och enkätfrågor på ett sätt som bidrar till den mest relevanta 

informationen.  
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3.2 Dataanalys 

3.2.1 Transkribering 

När intervjuerna var genomförda utfördes transkriberingar där det inspelade materialet 

skrevs ned ordagrant för att inte missa detaljer som kunde vara viktiga i analysarbetet. Det är 

ofta relevant att inte bara transkribera vad respondenten säger, utan även hur de säger det 

för att man ska förstå innebörden i intervjun. För att få en rimlig bedömning av materialet 

har vi varit konsekventa gällande hur noggrant transkriberingen ska genomföras, då det kan 

ge en missvisande bild av verkligheten om man utelämnar detaljer enbart vid vissa tillfällen. 

(Fejes & Thornberg, 2015)  

Bryman (2018) skriver att det är fördelaktigt att utföra transkriberingen så snart som 

möjligt efter intervjun, vilket beror på att om man väntar tills efter att samtliga intervjuer är 

genomförda kan uppgiften kännas för stor att ta sig an. Vi valde därför att transkribera direkt 

efter att respektive intervju var utförd. Något som försvårade transkriberingen för intervjun 

med Respondent 1 var att internetuppkopplingen försämrades vid flera tidpunkter, vilket 

ledde till att information som kan ha varit till hjälp för studien har försvunnit. Detta 

tydliggjordes även under transkriberingen genom att med hjälp av symboler visa att vissa ord 

var ohörbara.  

Fejes & Thornberg (2015) skriver om hur personer kan få olika uppfattningar av samma 

material genom att en person kan höra information som tidigare blivit förbisett, och för att 

säkerställa att allt tolkades på rätt sätt har vi båda lyssnat på samtliga intervjuer. 

3.2.2 Kodning och kategorisering 

Vid bearbetning av intervjuerna började vi med att läsa igenom dem och därefter kodades 

och kategoriserades materialet. Intervjumaterialet bearbetades med öppen kodning, vilket 

innebar att ett ord, en sats, en mening eller ett större textavsnitt markerades (Fejes & 

Thornberg 2015). Markeringarna summerades sedan med ett eller några ord, det vill säga att 

de gavs en benämning eller ett arbetsnamn. I enlighet med Fejes och Thornberg (2015) 

genomförde vi denna kodning relativt snabbt för att inte fastna och få för komplicerade 

koder. Eftersom de bör vara konkreta och så nära det empiriska materialet som möjligt 

kunde vi ibland använda respondenternas egna formuleringar. Därefter jämfördes de 

skapade koderna med varandra och de transkriberade intervjuerna så att likheter och 

skillnader kunde synliggöras. Utifrån detta kunde vi förstå vilka koder som hörde ihop, för att 

därefter kunna gruppera dem tillsammans och slutligen bilda kategorier. Dessa kategorier 

utgjorde sedan grunden för hur det empiriska materialet som presenteras nedan i avsnitt 4. 

Resultat.   

3.2.3 Bearbetning av enkätsvar 

För att kunna bearbeta och analysera enkätsvaren skrev vi ut dem på papper i form av ett 

kalkylark och på så sätt kunde vi se mönster och trender bland enkätsvaren för respektive 

fråga. Genom att använda olika färger markerade vi de svar som tillhörde samma kategori, 

exempelvis kunde svarsalternativet profilbild få en färg och telefonnummer en annan. Vid 

mer kvalitativa enkätsvar användes samma färg där svaren stämde överens innehållsmässigt, 
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såsom när flera respondenter uttryckte en rädsla för att bli lurad av oärliga människor. Med 

hjälp av färgkodningen sammanställde vi sedan enkätsvaren.  

För att förtydliga olika samband och framhäva viktiga variabler skapade vi diagram med 

hjälp av business intelligence-programmet Tableau.  

3.3 Forskningsetik 

Denna studie har genomförts med sin utgångspunkt i de Forskningsetiska principerna inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Därmed har olika regler följts och fyra olika 

krav har blivit uppfyllda: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2002) 

I enlighet med informationskravet har respondenterna inom denna studie informerats om 

studiens syfte, getts en övergripande beskrivning av hur undersökningen genomförs, 

meddelats om vilken uppgift de har i projektet och vilka villkor som gäller för dem. 

Respondenterna informerades dessutom om att deras deltagande är frivilligt och att de har 

rätt att avbryta sin medverkan. Viktigt är att inkludera all information som kan komma att 

påverka respondenternas villighet att delta. De personer som deltar i studien har även 

delgivits information om hur och var forskningsresultaten kommer att offentliggöras, i 

samband med enkäten som skickades ut och muntligt till intervjupersonerna före 

intervjuerna. (Vetenskapsrådet, 2002) 

Med hänsyn till samtyckeskravet har respondenterna inom denna studie inte bara 

informerats om att deltagandet är frivilligt, utan har också muntligt givit sitt samtycke till 

deltagandet. Respondenter som besvarar enkätformulär, anses däremot lämna individuellt 

samtycke när enkäten returneras ifylld och inget konkret samtycke behövde därför samlas 

ifrån dessa respondenter. Med samtyckeskravet har respondenterna självständigt haft rätt att 

bestämma över sin medverkan vad gäller om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. En 

eventuellt avbruten medverkan förklarades kunna ske utan att det skulle medföra några 

negativa följder för deltagaren. (Vetenskapsrådet, 2002) 

Utifrån konfidentialitetskravet har uppgifterna om deltagande personer och företag 

behandlats med konfidentialitet och deltagande personer har försäkrats om att det insamlade 

materialet enbart finns tillgängligt för oss som genomför studien. Deltagarna lovades att 

eventuellt känsliga uppgifter som de lämnar ut antecknas, lagras och avrapporteras så att 

enskilda människor är oidentifierbara och oåtkomliga av utomstående. (Vetenskapsrådet 

2002) 

Samtliga respondenter inom denna studie har givits anonymitet i denna rapport. 

Intervjupersonerna anges med fingerade namn och svarspersoner från enkätformuläret är 

anonyma redan vid början av sitt deltagande. Med hänsyn till nyttjandekravet har det 

förtydligats för deltagarna i studien att insamlade uppgifter enbart kommer att användas för 

forskningsändamål och inte för kommersiella eller andra icke-vetenskapliga syften. 

(Vetenskapsrådet, 2002) 
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3.4 Metoddiskussion 

3.4.1 Litteratur och relaterad forskning 

En svårighet som vi upplevde med sökningen efter den relaterade forskningen var att hitta 

information som är relevant för våra forskningsfrågor. Det är viktigt att inte ta med allt man 

läst under arbetet med litteraturgenomgången, trots att man gärna vill göra det när man har 

spenderat tämligen lång tid på att förstå materialet. Den relaterade forskningen kommer inte 

vara till någon hjälp ifall man inte enbart använder sig av sådant som kommer gynna sin 

studie, om det finns en anledning att tvivla på relevansen kommer argumentationen att 

försvagas och verka opålitligt. (Bryman, 2018)  

I början av sökandet efter litteratur hade vi svårt att veta vilken slags information som var 

relevant för studien, men när vi även påbörjade arbetet med att samla in material från 

respondenter blev det även tydligare vilken relaterad forskning som var betydelsefull. 

Bryman (2018) skriver att det är viktigt att vara medveten om att sökandet av litteratur inte 

tar slut när datainsamlingen har påbörjats, utan det är viktigt att söka efter relevant litteratur 

under större delen av arbetet med studien. Detta är något vi har tagit i beaktande under hela 

arbetet med studien genom att lägga till och ta bort sådan relaterad forskning som vi inte 

längre kände var av relevans.  

3.4.2 Intervjuer 

Under en av intervjuerna uppstod problem med internetanslutningen som ett resultat av 

tillfälligt strömavbrott på universitetet där vi befann oss under intervjun. Sämre 

internetanslutning gjorde att kontexten i somliga meningar förlorades och respondenten 

ombads därför att upprepa dessa för att innehållet skulle bli förståeligt. När problemet med 

internetanslutningen blev för stort fick samtalet fortsätta från en mobil enhet och endast ett 

inspelningsverktyg kunde därefter användas. Intervjun bestod slutligen av tre delar, varav en 

av dem blev skadad och den var därmed olyssningsbar. Respondenten kontaktades därför i 

undran om han hade tid att boka in ett nytt möte för uppsamling av svar på de frågor som 

den skadade filen innefattade. Tyvärr hade han inte den möjligheten och resultatet från den 

delen av intervjun grundar sig således i anteckningarna som fördes under intervjun. Med 

detta finns det risk för en viss informationsförlust, då anteckningarna varken består av 

fullständiga meningar eller reflekterar intervjun ordagrant. I och med att vi båda var 

närvarande vid intervjun och aktivt lyssnade på respondenten hävdar vi dock att de 

anteckningar som fördes var tillräckliga för att sammanhanget kunde återskapas av oss och 

ge en rättvisande bild av intervjun.  

Trots att respondenterna accepterar att intervjun blir inspelad är det vanligt att de 

påverkas genom att exempelvis bli blyga och inte ge lika utförliga svar som de tänkt sig. Det 

kan även leda till att de känner att de måste ge väl uttänkta svar eftersom de är medvetna om 

att svaren kommer att sparas och bli avlyssnade flertalet gånger, vilket kan bidra till 

missvisande information. (Bryman, 2018) Vi upplevde att respondenterna inte påverkades av 

att de blev inspelade - de lät lugna och pratade i normal hastighet. Detta visade sig även 

genom att respondenterna inte tvekade när de fick frågan om att bli inspelade.  

Ytterligare begränsningar som kan uppkomma på grund av telefonintervjuer är att 

respondenterna känner att det är lättare att avsluta samtalet än vid fysiska intervjuer. Det här 
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är speciellt vanligt vid längre intervjuer, vilket leder till att viktig information kan förloras. 

(Bryman, 2018) Vi anser inte att det här var ett problem vid våra intervjuer eftersom samtliga 

respondenter gav långa och utvecklade svar på frågorna. Ingen av respondenterna avslutade 

intervjun innan den sista frågan var ställd, vilket givetvis var fördelaktigt för studien. Bryman 

(2018) skriver även om att telefonintervjuer kan bidra till en informationsförlust genom att 

det inte är möjligt att se kroppsspråket. Genom att ha fysiska intervjuer kan man se hur 

respondenterna reagerar på specifika frågor och det kan ge bevis på om han eller hon känner 

exempelvis obehag över något ämne. Vi kände inte att avsaknaden av kroppsspråk och 

minspel påverkade resultatet, både eftersom det inte är ett känsligt ämne men även för att 

respondenterna besvarade frågorna i deras arbetsroll och inte som privatpersoner.  

Något som kan leda till att vår datainsamling skapar felaktiga slutsatser är att intervjun 

med Respondent 3 besvarades genom mejl, vilket innebär att de svaren gav mycket mindre 

än övriga respondenters svar.  

3.4.3 Enkäter 

Den största begränsningen med enkätundersökningen är att vi inte gjorde ett urval eftersom 

medlemmarna i Köp- och säljgrupperna samt våra egna Facebook-vänner fick utse sig själva 

som respondenter. Detta innebär att vi inte kan veta exakt vilka som har besvarat enkäten 

och av vilken anledning de valde att delta. Det är vanligt vid urval genom självselektion att 

respondenterna deltar för att de exempelvis är missnöjda eller för att de är extra intresserade 

och insatta i ämnet vilket bidrar till att svaren inte alltid stämmer överens med verkligheten 

(Hagevi & Viscovi, 2016). Det här kan leda till att de användare som är neutrala angående 

användandet av delningsplattformar avstår från att besvara enkäten vilket i sådana fall leder 

till en missvisande bild av verkligheten.  

Vi valde ändå att utföra enkätundersökningen med hjälp av ett urval genom självselektion 

eftersom vi kände att det var det snabbaste sättet att få tag i användare av 

delningsplattformar, vilket är nödvändigt när studien genomförs under en begränsad tid. Vi 

ansåg att det vore mer gynnsamt för vår studie att riskera att tappa en viss typ av användare, 

de som är neutrala, än att själva behöva leta upp användare av delningsplattformar. Genom 

att lägga ut enkäten på Facebook kunde vi säkerställa att vi fick tillräckligt många svar av 

människor som var relevanta för studiens syfte; Att individer använder sig av Köp- och 

säljgrupper eller andra typer av utbytestjänster tyder på att det åtminstone finns någon typ 

av tillit till delningsekonomin och delningsplattformar bland våra respondenter. Vid analys 

av resultatet var det dock inte möjligt för oss att urskilja vilka och hur många svar som kom 

just från Köp- och säljgrupperna. 

Ytterligare en begränsning som vi upplevde med enkätundersökningen är att det var en 

stor majoritet kvinnor som besvarade frågorna, vilket inte behöver vara representativt för 

verkligheten eftersom det är möjligt att män har andra åsikter än kvinnor angående 

delningsplattformar. Vi anser dock att antalet kvinnor respektive män inte påverkar studiens 

resultat eftersom boendeort, och i viss mån även ålder, är det som är relevant för att se vad 

som skapar tillit i platsbaserade plattformar.   
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4. Resultat & analys 

I nedanstående kapitel presenteras resultatet av vår undersökning. För att lättare kunna 

påvisa likheter och skillnader mellan olika aktörer har vi valt att dela upp resultatdelen 

utifrån användarperspektivet som genererades från enkätundersökningen samt 

plattformsägarperspektivet som utgår från intervjuerna. Med avsikten att underlätta för 

läsaren kommer vi att redogöra våra analyser av materialet jämsides med resultatet.  

4.1 Användarperspektivet 

4.1.1 Om användarna  

 

Figur 1: Respondenternas kön.                           Figur 2: Respondenternas ålder. 

 

Enkäten besvarades av sammanlagt 93 respondenter, varav 77,4 % var kvinnor, vilket 

motsvarar 72 stycken och 22,6 % var män, vilket representerar 21 personer. Av de 93 

personerna som besvarade enkäten var ungefär hälften (48,4 %) i åldern 21-30, vilket 

innebär 45 stycken av respondenterna. Bland de övriga åldrarna var det en större spridning 

där 17 personer (18,3 %) var i åldern 31-40, 11 personer (11,8 %) var i åldern 41-50 och i 

åldrarna 0-20 samt 51-60 var det 9 personer (9,7 %) vardera som besvarade enkäten.  

Figur 3: Respondenternas boendeort.  

Som man kan se i figur 3 var det en stor variation i var respondenterna bor. 

Landsbygd/glesbygd med mindre än 3 000 invånare var flest med 29 %, vilket motsvarar 27 

respondenter. Av respondenterna är det 25 stycken (26,9 %) som bor i ett storstadsområde 

med mer än 100 000 invånare, 23 stycken (24,7 %) bor i en större stad med mer än 30 000 

invånare och 18 av respondenterna (19,4 %) bor i tätort med mer än 3 000 invånare. 

Respondenterna anger att de använder köp- och säljgrupperna på Facebook framförallt till 

att köpa (76,3 %) och sälja (72 %). Hyra och låna gör man i mindre utsträckning (2,2 % och 
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4,3 %). Däremot är det relativt många som använder dessa sidor för att meddela eller ta del 

av information om området där man bor. (23,7 %). 

4.1.2 Faktorer för tillit 

Vid enkätfrågan om vad på delningsplattformarna som gör att personer känner sig trygga att 

genomföra utbyten ombads respondenterna att prioritera sitt svar och endast välja de 

svarsalternativ som de ansåg var de viktigaste punkterna. Enligt enkätsvaren framgår det att 

den funktion på plattformen som respondenterna mest av allt vill ha är möjligheten att 

kunna se gemensamma kontakter (55,9 %). Därefter är verifierade konton (47,3 %), profilbild 

(46,2 %) och ratingsystem (41,9 %) det som ökar tryggheten för personen som genomför ett 

utbyte i en delningsplattform. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Antal respondenter från respektive boendeort som vill se gemensamma kontakter.  

 

Figur 4 visar att det totalt är 52 respondenter (55,9 %) som vill se gemensamma kontakter för 

att känna sig trygg att genomföra ett utbyte på en delningsplattform. I figuren visualiseras, i 

antalet individer och utifrån var de bor, att viljan till detta är högst på 

landsbygden/glesbygden och i storstadsområde, något lägre i större städer och lägst i 

tätorterna.  

Att vilja ha funktionen att se gemensamma kontakter på en delningsplattform kan 

förklaras med att tillit kan vara institutionell-baserad. Tilliten skapas då i samband med att 

man litar på grupper som man är med i och känner gemenskap till (Chang et al., 2013), vilket 

i detta fall leder till att den största delen av enkätrespondenterna önskar möjligheten att se 

gemensamma kontakter. Detta resultat kan även bero på att tillit påverkas av 

rekommenderad trovärdighet, där en hög tillit härstammar ifrån att “rätt” människor 

rekommenderar en delningsplattform eller individ för utbyte (Liu et al., 2009). Dessa “rätta” 

människor motsvaras här av de gemensamma kontakterna man har. Om du ska genomföra 

ett utbyte med en för dig ny individ, ökar tilliten ifall du kan se att en av dina nära vänner har 

kontakt med eller till och med umgås regelbundet med denna person. 
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Figur 5: Antal respondenter från respektive boendeort som anger att möjligheten till en 

profilbild bidrar till att hen känner sig trygg med att genomföra utbytet. 

 

Ert et al. (2016) betonar att personliga bilder upprättar tillit då en människas ansikte utger 

social information som bidrar till att vi kan göra väldigt snabba och trovärdiga bedömningar 

gällande individens trovärdighet (Yang, 2014; Roghanizad & Neufeld, 2015). Resultatet visar 

att profilbild är en av de mest angivna funktionerna som skapar trygghet på en 

delningsplattform, vilket innebär att dessa respondenter styrker resonemangen inom den 

relaterade forskningen som kretsar runt profilbildens inflytande på tillit. Enligt Hawlitschek 

et al. (2016) är betygssystem ett annat verktyg som används för att skapa trygghet vid 

utbyten, vilket i praktiken verkar vara ett fungerande sådant i och med att 39 av 

respondenterna efterfrågar ett betygsättande ratingsystem.  

För att känna sig trygga med att genomföra utbyten på en delningsplattform finns det 

även information om den andra parten som respondenterna vill ha. Ett bra språk anses också 

vara något som ökar tryggheten (20 respondenter, 21,5 %), vilket mer utförligt beskrivs som 

korrekt grammatik, bra formuleringar i texterna och inga stavfel. Tillit är enligt relaterad 

forskning beroende av vilka kompetenser och egenskaper som både leverantören och 

konsumenten har (Hawlitschek et al., 2016). Det är viktigt med en tydlig användarprofil och 

detta tyder på att en användare vill ha information om hur seriös den andra parten är. 

Recensioner blir även dem mer trovärdiga när de kommer från en tydlig användarprofil 

(Shan, 2015). Vi hävdar att språket hos motparten, som påverkar tryggheten enligt somliga 

respondenter, kan vara en del av uppbyggandet av en tydlig och tillförlitlig användarprofil. 

Ett bra språk där användarna brukar korrekta fraser och termer, skulle kunna ge 

uppfattningen om en kunnig individ med rätt kompetenser och egenskaper inom området för 

det utbyte som man vill göra. 

Majoriteten av enkätsvaren visar på att nästintill alla av de svarande önskar att få namn på 

den erbjudande parten för att känna sig trygg med utbytet (88 respondenter, 94,6 %). Den 

näst mest framträdande informationen som respondenterna vill få erhålla är den andra 
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partens telefonnummer eller andra kontaktuppgifter (68 respondenter, 73,1 %). Därefter är 

det väldigt många som vill ha en profilbild på den andra parten (59 respondenter, 63,4 %) 

och ungefär hälften av respondenterna markerar information om den andra partens 

boendeområde (45 respondenter, 48,4 %) som något som ökar tryggheten. Några få 

respondenter svarar att de vill få information om vilket arbete eller vilken utbildning som den 

andra parten har (6 respondenter, 6,5 %). I övrigt upplevs en profil i sin helhet vara något 

som ger förtroende och trygghet. Även hur annonserna är utformade i fråga om 

beskrivningar och tydlighet samt den andra partens nivå av utförlighet och snabbhet i 

kommunikation påverkar tryggheten i utbyten.  

Tillsammans med språkanvändningen anser vi att dessa faktorer förbättrar den tydliga 

användarprofilen ytterligare och i enlighet med Hawlitschek et al. (2016) finner våra 

respondenter trygghet hos och tillit till de motparter som har bra användarprofiler. 

4.1.3 Begränsningar vid utbyten 

Begränsningar som respondenterna känner när de ska göra ett utbyte handlar mycket om en 

rädsla för att bli lurad av oärliga människor. Det finns oroligheter kring att utbytet ska ske 

med människor som är oärliga, konstiga eller att det helt enkelt finns lite information om 

personen. Bedrägeri tas upp flera gånger och många av respondenterna är rädda att bli 

lurade på pengar eller på varans kvalité. Något annat som dyker upp i svaren relativt ofta 

relaterar till betalning och leverans av varor eller tjänster. Beroende på vilka 

betalningsmöjligheter som finns och hur smidiga de är påverkas individer gällande deras vilja 

att genomföra utbyten eller inte. Somliga vill ha kvitto och garanti medan andra vill se 

bankuppgifter och olika nummer för att delta i delningsprocessen. Vad gäller leverans är 

personer oroliga för opålitlig frakt och ifall hen faktiskt får varan som hen är ute efter, hur 

swish/betalning ska ske i relation till leveransen eller att varan är i ett annat skick än utlovat.  

Enkätsvaren styrker resonemanget från den relaterade forskningen om att transaktioner 

av pengar online kan upplevas vara riskfyllda och osäkra situationer. Av den anledningen 

menar Roghanizad & Neufeld (2015) att personer i dessa sammanhang tar sina beslut genom 

det associerande resonemangssystemet där intuition och individens tidigare erfarenheter 

spelar stor roll. Med detta i åtanke, menar vi att digitaliseringen i samhället som bidrar till en 

växande e-handel och därmed ökar risken för bedrägeri är en stor anledning till att flera av 

respondenterna uttrycker en rädsla för att bli lurade. Vi tolkar därmed att orsaken till denna 

oro möjligtvis grundar sig i att dessa respondenter har personliga erfarenheter av eller 

kännedom om risken med bedrägeri och/eller lurendrejeri.  

Andra är oroliga över att det ska gå fel i kommunikationen, vilket då begränsar eventuella 

utbyten och där är språk återigen en aspekt som tas upp. En person nämner även att 

saknaden av bilder på produkterna gör att man avstår från utbytet.  

Relaterat till själva delningsplattformen anser en respondent att en för hög kostnad för att 

få sälja på plattformen är något som stöter bort en från att göra utbytet. En respondent säger 

att viljan att genomföra utbyten begränsas om plattformen inte har en bra, genomtänkt och 

proffsig design. Hawlitschek et al. (2016) menar att det är viktigt att det inte är för dyrt för 

användare att nyttja plattformen. Detta förmodar vi beror på att en för dyr kostnad kan 

orsaka att användaren känner att hen genomför en icke-värdeskapande process och om det 

upplevda värdet av produkten eller tjänsten är lågt kommer användarens tillit påverkas 
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negativt (Dai & Wang, 2018). Utifrån Roghanizad & Neufeld’s (2015) resonemang kring en 

plattforms design bedömer vi att dessa respondenter värderar det första intrycket väldigt 

högt, vilket för dem leder till en begränsad tillit till plattformen om den har en bristfällig 

design. Självreglering i form av medlemsriktlinjer och regler på plattformen påstås i relaterad 

forskning vara ett tillvägagångssätt för att skapa tillit (Luckner et al., 2015) - ett argument 

som en respondent styrker genom att uppge att regler har inverkan på ifall hen gör utbyten 

eller inte. Vi menar att orsaken till detta är att regler kan skapa struktur i användningen 

vilket även bidrar till en känsla att plattformsägarna bryr sig om sina användare samt tar till 

åtgärder ifall regler skulle brytas.  

4.1.4 Hur användarna gör för att skapa tillit  

För att själva verka trovärdiga när en tjänst eller produkt erbjuds visar enkätsvaren att de 

flesta respondenterna ger eller skulle ge någon slags information om sig själva. En 

respondent som använder Facebook anger att profilen tydliggör vem hen är och att hen är en 

verklig person, vilket anses bidra till trovärdighet. Respondenterna menar på att profilen ska 

vara seriös, vilket de åstadkommer genom att till exempel uppge för- och efternamn samt 

beskrivningar av sig själva. Dessa beskrivningar ska enligt somliga respondenter vara väldigt 

utförliga och det anses viktigt att den mottagande parten inte upplever att man som 

erbjudande part döljer vem man är. Därutöver är det många respondenter som ger 

information om telefonnummer eller andra kontaktuppgifter. En del av respondenterna lyfter 

också användningen av en profilbild som ett tillvägagångssätt för att skapa en trovärdig 

profil. Den viktiga användarprofilen som Hawlitschek et al. (2016) talar om återkommer även 

här och vi ser att respondenterna anser sig vara mer trovärdiga när de ger ut information om 

sig själva. 

Vid utbyten av varor eller tjänster framkommer det att information om tjänsten eller 

produkten är viktig bland flertalet respondenter. Denna information innefattar utförliga och 

seriösa beskrivningar av produkten eller tjänsten som erbjuds. Flera respondenter anger att 

de skulle ge information om kvalité och skick på produkten det gäller, ifall den är begagnad 

samt berätta om eventuella skador eller defekter för att verka trovärdig vid ett utbyte. En 

respondent nämner också att hen skulle beskriva varför en vara eller tjänst säljs. Därutöver 

är det tydligt att bilder på produkten är av stor betydelse. De får gärna förekomma i flertal, 

bör ge en realistisk bild av den faktiska varan och en del menar på att bilderna också ska ha 

bra bildkvalité. Relaterat till att ge information om produkten som erbjuds, nämner en 

respondent att hen filmar eller skulle filma varan för att öka trovärdigheten.  

För att ge en produkt eller tjänst trovärdighet är det enligt Hawlitschek et al. (2016) viktigt 

med tydlig information vid utbytet för att skapa tillit, vilket många av respondenterna enligt 

resultatet gör, framförallt med hjälp av bilder. Det är också positivt att respondenterna ser till 

att informationen och bilderna återspeglar produkten realistiskt, då vi anser att 

transparensen leder till ett ökat förtroende. Vi hävdar att en realistisk bild på exempelvis en 

soffa med några små skavanker troligen skapar mer tillit än en pressbild på soffan hämtad 

direkt från företagets hemsida. Detta antagande gör vi med grunden i att den senare bilden är 

otydlig om den faktiska soffan som utbytet gäller.  
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4.1.5 Interaktioner 

Vid interaktion med den andra parten i ett utbyte svarar den övervägande delen av 

respondenterna att Facebooks chattfunktion Messenger (80 respondenter, 86,0 %) är en av 

de metoder som de oftast använder sig av. En respondent förklarar att hen brukar 

Messenger, då det ger möjligheten att kunna se om personen är aktiv eller inte, det vill säga 

tillgänglig eller inte. Cirka hälften av detta antal anger SMS (43 respondenter, 46,2 %) som 

en av de metoder som de vanligen använder för interaktionen. Samma mängd respondenter 

som interagerar via SMS, är i kontakt med andra parten med hjälp av kommentarer i inlägg 

på den delningsplattform som används (43 respondenter, 46,2 %). En respondent hävdar 

dock att interaktion i ett kommentarsflöde inte fungerar om den vara det gäller har ett stort 

köpintresse och person väljer istället i det fallet att ringa. Närapå en tredjedel av 

respondenterna anger att de använder sig av telefonsamtal för att interagera med den andra 

parten (29 respondenter, 31,2 %) och nästan samma mängd använder mejl (28 respondenter, 

30,1 %).  

Utav de svarande är det alltså över hälften som utger sitt telefonnummer till den andra 

parten (55 respondenter, 59,1 %), det vill säga att de vanligen brukar SMS eller telefonsamtal 

för interaktion vid utbyten. Enkätsvaren visar dessutom att de flesta svarande oftast nyttjar 

en skriftlig, snabb och privat kommunikationsväg för interaktion (88 respondenter, 94,6 %) 

som Messenger, SMS och andra chattfunktioner på delningsplattformar.  

En viktig aspekt för att användarna ska känna tillit till varandra är interaktion, vilket 

tydligt visas genom att samtliga respondenter angav att de på något sätt vill ha privat kontakt 

med den andra parten. Chen et al. (2009) skriver att människor har ett behov av att få 

information och kunskap, vilket tydliggörs av respondenternas svar. Vi anser att möjligheten 

till personlig kontakt genom till exempel en chattfunktion tillfredsställer användarnas behov 

då de kan diskutera olika aspekter av det potentiella utbytet och därmed minskas risken att 

de ska missa viktig information.  

4.2 Plattformsägarperspektivet 

4.2.1 Tillitsskapande i existerande delningsplattformar 

Respondent 2 och Respondent 4 anser att tillit till användarna skapas på olika sätt beroende 

på vilken plattform det handlar om. Respondent 3 menar att grupper (exempelvis grannar, 

arbetskollegor, föreningar och så vidare) har stor betydelse för vilken tillit som finns bland 

användare i delningsplattformar. “De flesta litar på människor man känner”, enligt 

Respondent 3, och de kommer därmed vara villiga att dela och göra utbyten med dessa 

människor. 

Luckner et al. (2015) skriver att ett sätt att öka tilliten på är genom att möjliggöra “cirklar” 

av personer som deltagaren känner, vilket ger en större känsla av personlig integritet genom 

att man kan själv bestämma vilka som ser ens delade information. Detta tycker vi visas i 

delningsplattformen som Respondent 3 har grundat, genom att endast personer i ens egen 

grupp kan se det som läggs ut. Som tidigare sagt är den rekommenderade trovärdigheten 

som Liu et al. (2009) skriver om en annan faktor som bevisar att tilliten ökar av människor 

man känner. Vi anser att detta visar att det är viktigt att plattformarna inte bara består av 
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främlingar, utan att man även behöver känna att något är bekant för att man ska vara trygg 

med att genomföra utbyten.  

Både Respondent 2 och Respondent 4 är tydliga med att en av de viktigaste aspekterna för 

att skapa tillit till en plattform är genom en bra kundservice där kunderna får ett snabbt svar. 

Respondent 4 uppger att hans plattform inte vill bli populärt för att det är stort men dåligt, 

utan de vill alltid leverera service genom att ringa upp och alltid bry sig. De har sett bevis på 

att kunderna uppskattar detta.  

 

Vi har ju en bra kundsupport som svarar så snabbt som möjligt och vi ringer tillbaka. Vi har både 

chatt och telefon och vi har allt möjligt, så att vi verkligen tar hand om våra kunder. [---] Vi vill 

alltid leverera service och vara snäll och våra kunder har verkligen uppskattat det från början. Vi 

ringer upp dem, vi hjälper dem, vi bryr oss stenhårt. 

- Respondent 4, intervju, 5 april 2019. 

 

Samtliga respondenter anger att deras användare till stor del interagerar med varandra privat 

genom till exempel telefon och mejl. Dessa kontaktuppgifter förmedlas mellan leverantören 

och konsumenten efter att de har kommit överens om att utbytet ska ske. Respondent 4 säger 

att de “har sett att det är väldigt viktigt för [fordon]ägare att de kan prata med hyresgästen 

själv” Men han och vissa av de övriga respondenterna är tydliga med att de även har en chatt 

där användarna kan diskutera med varandra innan överenskommelsen är gjord. Respondent 

2 uppger att plattformen han arbetar med har en publik chatt där alla kan vara delaktiga 

vilket underlättar utbytet av tjänster genom att man i förväg kan få information om sådant 

som saknas i den inledande annonsen. Det är enbart Respondent 1 som anger att hans 

plattform inte har möjlighet att ha ett diskussionsforum både för att det är dyrt, men även 

eftersom det finns vissa regler som stoppar dem.  

Interaktion är en viktig grundpelare för att kunna uppnå en ömsesidig tillit, framförallt 

mellan användarna men även för att användarna ska känna en större tillit till 

plattformsägarna. Eftersom interaktion både består av ett behov av att få kunskap och 

information samt känslomässiga aspekter såsom stämning och humör (Dai & Wang, 2018; 

Chen 2009) anser vi att både kundservicen och den privata användarinteraktionen är 

nödvändig. Vi menar att det är tydligt att plattformarna ser till sina kunders behov när de 

tillhandahåller både kundservice och chattfunktioner, eftersom användare behöver olika 

typer av interaktionsformer för att känna tillit. Trots att användarna kan få kunskap genom 

att prata med varandra är det fördelaktigt med en fungerande kundservice som kan 

tillhandahålla ytterligare information och finnas som en trygghet ifall något inte fungerar 

som det ska.  

Både Respondent 2 och Respondent 4 uppger att deras användare betalar i förväg och 

sedan håller plattformarna i pengarna tills tjänsten är genomförd på ett godkänt sätt. Det här 

leder till att leverantören känner en större press att leverera som överenskommet och det 

bidrar till mer tillit hos konsumenten som kan känna sig säker på att om deras behov inte 

tillgodoses kommer de få tillbaka sina pengar. Efter att utbytet är genomfört godkänner båda 

parterna, varefter den faktiska transaktionen sker. Därutöver betalar konsumenten en 
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deposition som plattformsägaren håller inne ifall det skulle hända något, som exempelvis en 

skada på fordonet.  

För att skapa tillit bland användarna inom en delningsplattform menar Respondent 4 att 

förekomsten av försäkringar är en viktig faktor. Han säger att många personer är oroliga för 

att hyra ut saker på grund av risken att något skulle hända och att de därför önskar att 

plattformen erbjuder säkerheten att om något inträffar, så kan de ta hand om det. Av den 

anledningen har delningsplattformen ett samarbete med ett försäkringsbolag. För att 

generera tillit i delningsplattformar förklarar Respondent 2 och Respondent 4 att de 

uppmärksammar när användarna missköter sig och agerar för att hindra detta, till exempel 

genom att stänga av användare eller kontakta dem och lyfta upp deras beteende.  

Den institutionell-baserade tilliten kan även skapas genom förmedlande mekanismer, som 

exempelvis försäkringar och juridiska regler. Det här har visat sig vara hjälpsamt när det inte 

funnits tillräckligt mycket information om produkterna eller säljarens identitet (Chang et al., 

2013), men som Respondent 4 säger är det användbart i situationer där den andra parten är 

okänd. Vi anser att både försäkringarna och att man inte får pengarna förrän tjänsten är 

utförd skapar visar att plattformsägarna vill att användarna ska känna tillit, både till 

varandra men även till plattformen. Vi menar att det finns en större chans att användarna 

återvänder om de känner sig trygga med att transaktioner och tjänster utförs på rätt sätt. 

Detta kan förklaras genom det som Chang et al. (2013) skriver om processbaserad tillit, det 

vill säga att om man har positiva erfarenheter sedan tidigare är det mer sannolikt att man blir 

en återkommande användare.  

Ytterligare ett sätt som Respondent 2 säger skapar tillit på hans delningsplattform är att 

de låter användarna som är leverantörer genomgå en bakgrundskoll som består av bland 

annat intervjuer, kompetenser, referenser och belastningsregister. Detta gör de för att 

säkerställa att hen har de kompetenser som hen uppger att hen har så att tjänsten kan utföras 

på rätt sätt. För att kunna registrera sig som användare ska man även ha en profilbild som 

verifierar vem man är, en beskrivning om sig själv samt visa på vilka resurser som man har 

tillgång till för tjänsten. Vid registrering som användare på delningsplattformen som 

Respondent 4 arbetar krävs verifiering med BankID, för att försäkra identitet. Den som vill 

hyra kan även skapa ett CV som bevisar att de kan framföra fordonet på det sätt som krävs. 

Utifrån CV:t kan fordonsägarna sedan välja vilka de vill ska hyra av dem, vilket bidrar till att 

de känner sig mer säkra gällande delningsplattformen. Respondent 4 säger att de “bryr sig 

inte om [fordons-]ägaren nekar hundra bokningar och bara accepterar en, det är en viktig 

mekanism för [fordons-]ägarna att känna sig trygga med den som kommer”  

För att känna tillit till kunden är det viktigt att kunna visa att hen har kunskaper om hur 

man använder produkten som hyrs ut. En tydlig användarprofil kan också vara fördelaktigt 

för att öka tilliten, eftersom anonyma kunder oftare känns opålitliga. (Hawlitschek et al., 

2016) Detta visar Respondent 4 tydligt genom CV:t som användarna får skicka in, och genom 

att uthyrarna själva får välja vilka de vill hyra ut sina fordon till. Hawlitschek et al. (2016) 

skriver även att tillit till säljaren bland annat skapas genom att hen kan bevisa att hen 

innehar de rätta kompetenserna för att utföra tjänsten, och detta tycker vi är tydligt i 

Respondent 2’s plattform. Genom att samtliga “säljare” måste genomgå en bakgrundskoll 
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tror vi att konsumenterna kommer känna mer tillit till att deras behov kommer att 

tillfredsställas, vilket kommer skapa mer tillit till hela plattformen.  

4.2.2 Metoder för att attrahera nya användare 

Något som Respondent 2 och Respondent 4 anser är bland det viktigaste för att skapa tillit 

till en delningsplattform är att hemsidan ska vara utformad på ett trovärdigt sätt. 

Respondent 2 säger att “om man kommer in på en oseriös hemsida så får man inte känslan 

av att du kommer kunna få hjälp idag liksom med det du vill ha hjälp med” vilket har bidragit 

till att de har lagt mycket fokus på att göra den nya hemsidan trovärdig. Den måste kännas 

äkta för att användarna ska vilja engagera sig.  

Vi anser att Respondent 2 och Respondent 4 arbetar på rätt sätt när de väljer att fokusera 

mycket på plattformarnas utformning, det är viktigt att plattformen är trovärdig eftersom 

den fungerar som en medlare mellan leverantöreren och konsumenten. (Hawlitschek et al., 

2016) När vi observerade delningsplattformarna var det tydligt att det var viktigt för dem att 

se trovärdiga ut, eftersom potentiella användare, som Respondent 2 säger, kan välja att inte 

använda tjänsten om den ser oseriös ut. Roghanizad & Neufeld (2015) skriver att när man går 

in på en delningsplattform skapas tilliten av det första intrycket, som uppkommer av bland 

annat vilka känslor man får av olika färger. Det här visar hur viktigt det är att plattformen är 

utformad så att den skapar tilltalande känslor för användarna.  

Marknadsföring är en metod som respondenterna använder för att generera tillit bland 

användarna inom delningsplattformar. Samtliga plattformsägare anger att de använder sig av 

digitala kanaler på något sätt, till exempel genom annonsering via Google Ads, reklam och på 

sociala medier. Reklam på sociala medier används av delningsplattformen som Respondent 1 

representerar för att behålla sina användare och få dem att nyttja tjänsten igen. För att nå ut 

till användarna på rätt sätt och skapa tillit bland dem har delningsplattformen tillhörande 

Respondent 2 också en marknadsföringsansvarig och denna delningsplattform använder 

också olika kampanjer. Därutöver kan användarna som söker en tjänst dela med sig av 

ärendet från delningsplattformen och som tack för att de hjälper till med att marknadsföra på 

sociala medier, får de en rabattkod.  

Utöver sociala medier förekommer en del andra metoder för att marknadsföra och skapa 

tillit hos användarna. Respondent 4 beskriver att delningsplattformen som han arbetar på 

brukar stå på mässor där människor har chansen att prata med plattformsägarna samt 

“klämma och känna” på dem. Respondent 1 anger att hans delningsplattform på liknande sätt 

arbetar för att synas utåt och detta med hjälp av att hålla olika evenemang. För att behålla 

och hitta de användare som är återkommande användare av utbyten, ser Respondent 4 att 

införandet av ett lojalitetsprogram ligger någonstans i framtiden.  

Vi anser att samtliga respondenter angav marknadsföringsmetoder som är rimliga, 

eftersom de flesta människor idag har någon slags social media. Genom att Respondent 1’s 

och Respondent 4’s delningsplattformar även går på mässor och andra evenemang kommer 

de att nå de mest intresserade, även bland dem som inte använder sociala medier. Som 

Luckner et al. (2015) skriver är det ofta fördelaktigt att använda sig av marknadsföring för att 

skapa tillit hos framförallt nya användare, men även hos befintliga. Respondent 4 och 

Respondent 2 arbetar även med att skapa tillit hos de befintliga med hjälp av 

lojalitetsprogrammet respektive erbjudandet av rabattkoder, vilket visar att de inte bara 
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fokuserar på att hitta nya användare utan de vill även att de befintliga användarna ska stanna 

kvar.  

Respondent 2 uppger att en annan viktig faktor för att skapa tillit är omdömen och på 

vilket sätt som andra pratar om plattformen. Det är vanligt att användarna rekommenderar 

tjänsten till varandra, om en person hör att någon i ens närhet har använt tjänsten kan hen 

bli intresserad att använda den också, vilket skapar tillit genom att man litar på dem som 

man känner.  

 

[...] om någon har fått en bra erfarenhet utav den och säger att ”din bror eller syster har använt 

plattformen” och om de rekommenderar den till dig så kommer det vara en stor faktor till varför 

man använder den. 

- Respondent 2, intervju, 21 mars 2019.  

 

Respondent 4 är av samma åsikt, han säger att ett bra rykte skapas inte av företaget själva 

utan den skapas av goda omdömen som användarna ger. Plattformen kommer få ett bra rykte 

om användarna tycker att de som arbetar där är snälla och trevliga, samt om produkterna är 

trovärdiga. Plattformen använder sig även av reviews där fordonsägarna och hyresgästerna 

kan utvärdera varandra, vilket kommer synas på fordonets senare annonser.  

Både Respondent 2 och Respondent 4 erbjuder möjligheten att recensera leverantörerna 

på sina delningsplattformar, vilket på Respondent 4’s plattform visar sig genom att samtliga 

fordonsannonser har ett ratingsystem med stjärnor samt en möjlighet för konsumenterna att 

skriva kommentarer som andra potentiella kunder kan se. Shan (2015) skriver att 

recensioner tidigare har visat sig vara en av de mest trovärdiga källorna för att människor ska 

våga delta i utbyten, trots att det även kan minska tilliten eftersom det inte är möjligt att vara 

säker på vem som skrivit recensionen. Genom att observera delningsplattformen som 

Respondent 4 arbetar på kan vi se att detta problem delvis blir löst genom att konsumenterna 

har ett konto där de kan välja att lägga in en profilbild. Precis som att säljare litar mer på de 

kunder som har en bra användarprofil (Hawlitschek et al., 2016) menar vi att även andra 

kunder kommer göra det och därmed lita på recensionerna.  

Respondent 1 är tydlig med att han är medveten om att tillit vanligtvis skapas med hjälp av 

bland annat reviews och recensioner, men han tar själv avstånd till dessa typer av 

tillitsskapande. Med hjälp av dessa metoder rate:ar man människor, det vill säga deltagarna, 

vilket skapar tillit till plattformen. Han är väldigt tydlig med att han är negativ till dessa typer 

av tillitsskapande. Han fortsätter genom att säga att det vore bättre att ta kontakt med 

plattformen om man är missnöjd med sin tjänst eller sin vara än att rate:a leverantören som 

en produkt. Om leverantören får en dålig recension trots att de tidigare har varit bra kan det 

leda till att ingen vill använda hens tjänster igen för att då ses personen som en “värdelös 

produkt”. Respondent 1 tycker därför att det vore bättre att enbart rate:a plattformen på olika 

sätt, eftersom det inte kommer vara hållbart att rate:a de deltagare som erbjuder tjänsterna 

och produkterna. 

Eftersom de flesta användarna samt två av intervjurespondenterna är positiva till 

recensioner och ratingsystem har vi valt att inte se Respondent 1’s negativitet som något 

generellt för delningsplattformar.  Detta kommer vi att diskutera vidare under 6. Diskussion.  
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5. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera de reflektioner som har framkommit i kapitlet 4. 

Resultat och analys. Inledningsvis kommer en diskussion om de utmaningar som upplevdes 

under arbetet med resultatet och analyserna. Därefter kommer de rekommendationer som vi 

har utformat gällande hur man kan gå tillväga vid skapandet av framtida utbytesplattformar.  

5.1 Utmaningar 

En stor utmaning under denna studie har varit att platsbaserade utbytesplattformar inte 

existerar idag. Det har därför varit problematiskt att säkerställa att materialet som 

respondenterna bidrar med är generaliserbart till glesbygders framtida platsbaserade 

utbytesplattformar. Eftersom köp- och säljgrupperna ändå till stor del är baserade på plats 

har vi valt att utgå från dessa för att se hur tillit skapas och därefter kunna dra slutsatser om 

hur tillit bör skapas i nya platsbaserade utbytesplattformar. 

Ytterligare en utmaning som vi kommer att reflektera över medan vi utformar 

rekommendationerna är att användarna har svarat utifrån köp- och säljgrupperna på 

Facebook där till exempel en profilbild är en stor del av att lyckas verifiera sig själv på sina 

privata konton som även används för nöje som exempelvis kontakt med nära och kära. 

Många andra plattformsägare jobbar däremot på plattformar där användarna gör ett konto 

enbart för utbyten, vilket vi tror kan påverka åsikterna om vad som krävs. Vi har därför valt 

att utforma rekommendationerna utifrån en utbytesplattform som ska bestå av privata 

konton som används för nöje, samtidigt som den ska vara utformad så att olika utbyten kan 

genomföras.  

En utmaning som vi upplevde under analysarbetet var att majoriteten av respondenterna 

som besvarade enkäten samt två av intervjurespondenterna var väldigt positiva till 

recensioner, medan Respondent 1 var väldigt negativ. Detta innebar att hans svar gjorde det 

svårt att hitta ett övergripande resultat över hur tillit skapas på bästa sätt i existerande 

delningsplattformar.  Vi tror att detta kan bero på att han är mer ideologiskt styrd än de 

andra plattformsägarna och arbetar ideellt, vilket innebär att hans delningsplattform inte är 

beroende av att tjäna pengar. Respondent 2 och Respondent 4 har delningsplattformar med 

anställda, därför krävs en bra hemsida med många användare eftersom de behöver ha 

betalande kunder för att kunna fortsätta.  

Respondent 1 var istället tydlig med att han tycker att användarna ska rate:a 

delningsplattformen istället för enskilda individer, vilket vi tror skulle bli problematiskt när 

det gäller delningsekonomi. Den största rädslan som användarna ser med att involvera sig i 

plattformar som stödjer delningsekonomin är att de är rädda för att bli lurade av oärliga 

människor, till exempel genom att inte få betalt eller att varan inte är i utlovat skick. 

Eftersom de flesta kan bli användare på delningsplattformar är det viktigt för övriga 

användare att kunna se om potentiella leverantörer och konsumenter är pålitliga. Detta vore 

inte möjligt om man enbart rate:ar plattformen eftersom den oftast inte kan styra vilka som 

är användare, förutom att Respondent 2 angav att deras användare blir avstängda när de 

brutit mot reglerna ett flertal gånger.  
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5.2 Rekommendationer 

Utifrån både relaterad forskning, användarperspektivet och plattformsägarperspektivet är 

det tydligt att plattformen ska vara utformad på ett bra sätt. Vi upplever också att 

användarna måste känna att användningen av plattformen är åtkomlig för dem finansiellt. 

Till exempel kan ett medlemskap på plattformen eller handlingen att lägga upp en annons 

inte ha en för hög kostnad då användaren måste vara villig att betala den summan. 

Framförallt är också designen på plattformen oerhört viktig för att skapa tillit till 

användarna, då en bristfällig sådan kan ge användaren ett negativt första intryck och därmed 

också negativa känslor till användandet av plattformen. Därutöver framgår det att regler på 

en plattform är av betydelse för tillitsskapande, där Respondent 2 garanterar tillförlitliga 

användare genom att de som bryter mot reglerna blir avstängda. 

Med detta i beaktande rekommenderar vi att plattformsägaren lägger stort fokus på 

plattformen - dess utformning och design, vilka förutsättningar som ska behövas för 

användningen och på vilka villkor som den ska användas. Om plattformsägarna är 

företagsdrivna bör de tänka på att utarbeta en klar affärsmodell, där eventuella kostnader 

som betalas in till företaget är på en nivå som företaget kan tjäna på, men som ändå är 

värdeskapande för användaren. Plattformsägarna bör också se till att det finns kompetenser 

med inriktning på design och användarvänlighet inom verksamheten (eller med hjälp av 

outsourcing) för att försäkra det bästa möjliga bemötandet av användarna på plattformen. 

Plattformsägarna bör även ha kompetenser om vilka regler som är passande för respektive 

plattform. 

En aspekt som var viktig för samtliga respondenter var interaktion. Både användarna och 

de som arbetar med delningsplattformar ansåg att interaktion behövs, främst för att man ska 

kunna få ytterligare information om det eventuella utbytet men även för att kunna utbyta 

känslor och stämningar. Vi tror att användare kommer känna mer trovärdighet till varandra 

om de kan få en uppfattning av den andra partens humör. Ett exempelvis aggressivt beteende 

kan bidra till att man inte vill utföra utbytet, medan användarna som verkar trevliga och 

intresserade även kan öka tilliten till plattformen.  

Då de fyra intervjurespondenterna alla angav att deras användare även interagerar privat 

tycker vi att det är tydligt att någon slags interaktion ska vara möjlig. Vår rekommendation är 

därför att erbjuda en meddelandefunktion på plattformarna, eftersom det kommer 

underlätta ifall man inte vill lämna ut sina privata uppgifter. Detta visar sig även genom att 

majoriteten av användarna svarade att de vill använda Facebookchatten vid utbyten i köp- 

och säljgrupperna. Trots att flera även uppgav att de interagerar genom till exempel sms och 

mejl menar vi att det vore gynnsamt att den första kontakten kan ske genom plattformen så 

att en inledande tillit kan skapas.  

Genom att även erbjuda en kundtjänst har Respondent 2 och Respondent 4 sett att deras 

kunder blir gladare samt tryggare med plattformen, och därför anser vi att det vore gynnsamt 

på de nya utbytesplattformarna. Vi tror att det skulle ge en trygghet att veta att det finns 

några som arbetar med att alla utbyten ska ske på rätt sätt, exempelvis genom att stänga av 

de användare som inte sköter sig. Det är heller inte alltid möjligt att få reda på all kunskap 

och information som man kräver genom att enbart diskutera med andra användare. Vi tycker 
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därför att det borde finnas en kundtjänst som på något sätt svarar kunderna, oavsett om 

kontakten sker genom mejl, på en chattfunktion eller i telefon.  

Många av respondenterna uppgav att de anser att recensioner, ratingsystem och 

möjligheten att se gemensamma kontakter är något som ökar deras tillit för plattformen. 

Detta beror på att det kan vara svårt att lita på någon som man inte tidigare träffat, och 

därför kommer tilliten öka om man hör positiva saker om dem, eller om man ser att de 

tidigare utfört lyckade utbyten. På grund av att 52 av användarna uppgav att det är viktigt för 

dem att kunna se gemensamma kontakter anser vi att nya utbytesplattformar borde erbjuda 

det. Då även Respondent 2 och Respondent 4 uppger att ett bra rykte skapas av vad andra 

människor säger om plattformen menar vi att det tydligt visar att det är viktigt för 

tillitsskapande om någon du känner använder plattformen. Detta behöver inte enbart visa sig 

genom möjligheten att se gemensamma kontakter, men vi anser att det är det tydligaste 

sättet som går att tänka på under utformandet av plattformen. Flera av användarna var även 

positiva till ratingsystem och recensioner eftersom det tydligt visar hur den andra parten har 

uppfattats i tidigare utbyten. Vår rekommendation är därför att plattformen borde göra det 

möjligt att kommentera de utbyten som gjorts, vilket kommer leda till att fler användare 

vågar utföra utbytena under förutsättning att allt fungerar bra.  

För att vara säker på att problemet som Respondent 1 uppger inte ska uppstå, tycker vi att 

alla användare ska behöva ha ett konto som består av namn, profilbild och gemensamma 

kontakter. Vi tror att detta kommer minska risken att recensionerna blir opålitliga och 

orättvisa eftersom man inte är anonym. Detta kommer även att öka tilliten till plattformen, 

eftersom anonyma användare sällan är någonting positivt, då det skulle kunna öka risken för 

bedrägeri. Genom att alla måste visa vilka de är kommer fler personer att vara villiga att 

utföra utbytena och därmed även rekommendera plattformen vidare till andra.  

Förutom att användarna visar vilka de är, kommer tilliten också öka om plattformsägarna 

visar vilka de är. Med detta sagt rekommenderar vi att framtida utbytesplattformar arbetar 

med sociala medier, såsom samtliga intervjurespondenter anger att de gör för att engagera 

sina användare samt potentiellt nya användare. Därutöver rekommenderar vi också att 

framtida utbytesplattformar håller i och bjuder in till sociala möten eller evenemang så att de 

får synas utåt.  Både utifrån plattformsägarperspektivet och den relaterade forskningen 

framgår det dessutom att fysiska möten skapar en tillitsfylld miljö. Vi hävdar således att 

användarna med dessa evenemang får en bild och uppfattning av personerna bakom 

plattformen, vilket kommer öka tilliten bland användarna. 

Eftersom produkten är en viktig del i utbytet av både produkter och tjänster är det 

essentiellt att den som ska till exempel låna eller hyra har tillit till produkten eller tjänsten. 

Personen måste få känna sig säker på att hen blir tilldelad den produkt eller tjänst som är 

utlovad för att senare vilja vara en del av delningsekonomin igen. Respondent 2 och 

Respondent 4 beskriver att båda parterna ger sitt godkännande efter att utbytet har 

genomförts, vilket skapar en trygghet för dem båda.   

Somliga enkätrespondenter använder sig av bilder och är så tydliga som möjligt med att 

utge realistisk information om produkten, men det finns även de som endast anger att bilder 

generellt ska ge tillit. Vi menar att användare många gånger kan försäkra den andra parten 

om att ett utbyte av en produkt eller tjänst ska gå rätt till och att det värde som mottagaren 
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förväntar sig, kommer att uppfyllas. I vissa fall kan det hända att kommunikationen är dålig 

eller att informationen är missvisande på något sätt, trots att leverantören inte har någon 

intention till det - detta leder eventuellt till att kunden blir missnöjd och får negativa 

erfarenheter av utbyten. I sådana fall där användarna inte är lika specifika och tydliga kan det 

därför behövas något som ökar tillförlitligheten ännu mer. Vi rekommenderar därför att 

framtida utbytesplattformar tillhandahåller kontrakt som ska skrivas på av båda parterna, 

med punkter som tar hänsyn till dem båda. I liknelse med delningsplattformarna som tillhör 

Respondent 2 och Respondent 4 kommer detta att generera extra trygghet och tillit hos båda 

parterna inom utbytet. 

6. Slutsats 

Tillit bland användare i delningsplattformar är enligt våra resultat och vår analys framförallt 

relaterat till grupper och gemensamma kontakter, tydliga användarprofiler, ratingsystem och 

interaktion. Användare har större tillit till personer som de känner eller är bekanta med, det 

vill säga personer som de har information om. Följaktligen är det otroligt viktigt att 

användarna vid utbyten med obekanta människor har tydliga beskrivningar om sig själva 

som inkluderar exempelvis boendeområde och kontaktuppgifter samt att användaren har 

profilbild som visar vem utbytet kommer att ske tillsammans med. Likaså bidrar 

ratingsystem till ökad tillit, då det tillåter användarna att samla ytterligare information om 

den andra parten. Enkätrespondenterna anger att tillit skapas genom att interagera med den 

andra parten i utbytet, där många anger att de vill ha någon typ av privat 

kommunikationsväg. Tilliten bland användarna kommer även från tydlig information om 

produkten eller tjänsten, då det ökar känslan av att det som utlovas faktiskt levereras. 

Genom resultat- och analysarbetet kan vi se att de metoder som används för att generera 

tillit i delningsplattformar bland annat består av interaktion i form av kundservice och 

chattfunktioner samt marknadsföring på sociala medier och evenemang. 

Intervjurespondenterna uppger att det är viktigt att hemsidan är trovärdig och att den känns 

äkta för användarna, eftersom det ökar chansen för att de blir återkommande på plattformen.  

Tilliten skapas även med hjälp av goda omdömen från andra, både av människor man känner 

men även av främlingar som har skrivit recensioner om sina tidigare utbyten. På så sätt får 

användarna mer information om den andra parten, vilket underlättar beslutet ifall de ska lita 

på hen eller inte.  

Vår slutsats är därför att nya platsbaserade utbytesplattformar framförallt ska arbeta med 

att få användarna att verka trovärdiga för varandra.  Flera användare uppgav att de är rädda 

för att bli lurade av oärliga människor och därför är vår främsta rekommendation att 

plattformen ska kräva verifiering av användarna. Det här kan de göra genom att man ska 

kunna se gemensamma kontakter eller genom att samtliga användare ska behöva ha ett 

konto som består av exempelvis namn och profilbild. Även om information om den andra 

parten bidrar till ökad tillit, finns det också en nackdel med detta. Det kan hända att man 

stöter på människor med onda avsikter och ju mer dessa personer känner till om användarna 

på en utbytesplattform, desto större risk löper användarna att utsättas för något negativt. Av 

den anledningen är det dessutom av värde för plattformsägarna att utföra kontroller av 
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användarna för att behålla personer med goda intentioner. Det är också viktigt att sprida 

positiva rykten genom till exempel sociala medier och recensioner eftersom potentiella 

användare då kan se att plattformen existerar och används av många. Avslutningsvis vill vi 

därför uppmana plattformsägare att skapa utbytesplattformar med fokus på 

användarprofiler, så att alla ska våga delta i delningsekonomin.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

1. Kan du berätta lite om vad du jobbar med på [din verksamhet]? 

2. Vad har du jobbat med tidigare? 

3. Vilka är dina erfarenheter av andra delningsplattformar än [din verksamhet]? 

4. I vilken utsträckning använder du som privatperson delningsplattformar? Vad är din 

upplevelse av användningen av dessa?  

5. Vad tror du är faktorer som skapar tillit till användare av delningsplattformar?  

6. Vad tror du är faktorer som skapar tillit till delningsplattformar?  

7. Vad är syftet med [din verksamhet] och hur fungerar det?  

8. Hur fick ni idén om [din verksamhet]? Vem eller vilka fick idén? 

9. Hur marknadsfördes [din verksamhet] vid uppstarten för att sprida konceptet? 

10. Hur tänkte ni när ni skapade [din verksamhet] och vilka aspekter var viktiga vid 

skapandet av hemsidan/appen?  

11. Vilka positiva effekter ser du med [din verksamhet]?  

12. Vad finns det för utmaningar med [din verksamhet]? Vilka saker är ni missnöjda 

med? 

13. Hur har [din verksamhet] utvecklats sedan starten?  

14. Hur ser användningen av [din verksamhet] ut? Varför är användningen hög/låg? 

15. Vad finns det för användarvillkor vid utbyten bland privatpersoner? 

16. Hur attraherar och lockar ni till er nya användare? 

17. Hur har ni fått användare att aktivt engagera sig i de olika delningsprocesser som [din 

verksamhet] ämnar att skapa? 

18. Hur har ni fått företag att engagera sig i [din verksamhet]?  

19. Hur interagerar era användare med varandra?  

20. Hur anser ni att personer som deltar i utbyten ska agera för att känna sig säkra med 

utbytena?  

21. Hur arbetar ni för att skapa tillit bland användarna i delningsekonomin? 

22. Hur arbetar ni för att skapa ett bra rykte?  

23. Hur gör ni för att få produkter att verka trovärdiga? 
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Bilaga 2. Enkätformulär 
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