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Sammanfattning 

Syftet med studien är att med hjälp av intervjuer och enkäter se vilka samband det finns 

mellan Collaborative Consumption och det nutida resebeteendet hos Couchsurfings och 

BlaBlaCars användare. Studien utgår ifrån en deduktiv ansats där teori har prövats på 

insamlad empiri. För att avgränsa studien har vi efter en analys av fenomenet valt att 

undersöka hur aspekterna autenticitet, tillit, informationsteknologi, tillhörighet och 

budget spelar in på Couchsurfing- och BlaBlaCar-resenärens resebeteende. 

Collaborative Consumption utifrån ett reseperspektiv kan till exempel handla om att 

man på sin resa samåker till destinationen för att sedan övernatta på en främlings soffa. 

Det är ett nytt fenomen och ett nutida resebeteende då det i dag är ett allt mer populärt 

resesätt. Det nutida resebeteendet används därför som ett mätinstrument för att förstå 

hur aspekterna inom Collaborative Consumption påverkar resenärernas resebeteende. 

Resultatet i studien har visat att ett kulturellt utbyte med både värden och platsen är det 

största motivet för Couchsurfings medlemmar. För BlaBlaCars resenärer är det däremot 

det låga priset som är den främsta anledningen. Både Couchsurfings och BlaBlaCars 

användare antyder att de har valt resesättet för att de vill träffa nya människor och känna 

gemenskap. Studien har visat att graden av tillit skiljer sig mellan män och kvinnor; 

kvinnor vill till en högre grad än män göra ett utbyte med en användare av samma kön. 

Likaså har det visats att användarens recensioner och rekommendationer från tidigare 

utbyten kan vara avgörande vid valet av resa. 

I studien har det även framgått att utvecklingen av informationsteknologin har en 

inverkan på resenärens bokningssätt då det har möjliggjort att boka sin resa på ett 

enklare sätt. Sociala medier påverkar resenären att använda sig av resesättet, dock har 

majoriteten av medlemmarna i vår undersökning blivit introducerade till Couchsurfing 

och BlaBlaCar via en vän. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Collaborative Consumption eller sharing economy som det ofta benämns i vissa 

sammanhang, är ett nytt fenomen inom den nutida turismen. Generellt handlar 

Collaborative Consumption om utbyten av någon form där människor via nätverk kan 

hyra, dela, låna eller byta andras egendomar. Det kan röra sig om egendomar som 

exempelvis bilar, boende eller arbetsytor (Nordebo 2014). Collaborative Consumption 

är ett fenomen som har bidragit till ett konsumentskifte där konsumenten gått från att 

äga till att dela med sig och att ha tillgång till andras egendomar. Genom användandet 

av nätverksteknologi har det blivit lättillgängligt och möjligt att användas på så väl små 

orter som i storstäder världen över (Collaborative Consumption 2015). Det finns ett 

flertal nätverksbaserade verksamheter inom Collaborative Consumption. Airbnb och 

Uber är exempel på två stora globala verksamheter som genom användningen av 

Collaborative Consumption har förändrat hotell- och taxibranschen (Sns 2015) och vårt 

nutida sätt att resa. Airbnb är ett socialt nätverk och en internationell marknadsplats för 

resenärer som annonserar ut eller bokar boenden runt om i världen (Airbnb 2015). 

Likaså är Uber en liknande internetbaserad tjänst för samåkningsresor där passagerare 

bokar och betalar en viss avgift till chauffören som annonserar resan (Uber 2015). Ett 

annat exempel på en verksamhet inom Collaborative Consumption är BlaBlaCar som 

går att jämföra med Ubers samåkningstjänster där passagerarna och chauffören delar på 

kostnaden för bilresan (BlaBlaCar 2015a). Couchsurfing är en likvärdig verksamhet till 

Airbnb som också skapar möjligheten för resenärerna att få ett kulturellt utbyte och nya 

kontakter (Couchsurfing 2015a). 
 

Tidigare forskningsstudier har påvisat ett flertal aspekter som spelar in och påverkar 

resenärens resebeteende i Collaborative Consumption. Forno och Garibaldi (2015) 

menar att Collaborative Consumption skiljer sig från det mer traditionella sättet att resa 

eftersom turistupplevelsen tenderar att bli mer personlig. Vid ett utbyte får turisten 

möjlighet att lära sig mer om den lokala kulturen genom att uppleva vardagen och den 

blir därigenom mer autentisk (Forno & Garibaldi 2015). Känslan av nymodighet och 

autenticitet har visat sig vara de mest centrala attraktionsfaktorerna när det handlar om 

logi så som Airbnb (Yannopoulou m.fl. 2013). Tillit har visats vara en annan viktig 

aspekt för att man som resenär över huvud taget ska välja denna typ av resesätt. Det 
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krävs exempelvis förtroende till den person som man väljer att låna en sovplats hos. 

Likaså är en annan viktig aspekt vid utförandet av Collaborative Consumption 

tillhörighet. En hög grad av tillhörighet till ett nätverkssamhälle inom Collaborative 

Consumption har en positiv inverkan på resenärens val att använda sig av Collaborative 

Consumption igen (Möhlmann 2015). Den här typen av resenär strävar också efter att få 

kontakt med likasinnade människor i nätverkssamhället (Botsman & Rogers 2010). Då 

medlemmar kommunicerar i sociala nätverk där det pågår Collaborative Consumption 

har det framgått att band mellan medlemmar inom nätverket har stärkts och de har känt 

en större tillhörighet med andra likasinnade medlemmar (Freeman 1979).  

Det har också framgått att teknologin och dess utveckling är en viktig del för 

möjligheten att kunna utföra Collaborative Consumption (Hamari m.fl. 2015). 

Informationsteknologi så som mobiltelefoner och internet har allt mer präglat det 

moderna samhället och informationsteknologi har bidragit till att användare fått större 

möjlighet att bestämma när, var och hur man reser (Yuan m.fl. 2011). 

Mobilapplikationer är exempel på en teknisk komponent som har möjliggjort 

tillgänglighet och snabbt utbyte av information som används av de som reser inom 

Collaborative Consumption (Möhlmann 2015).  
 

1.2 Problemformulering 
Tidigare forskning har således visat att aspekterna autenticitet, tillit, 

informationsteknologi och tillhörighet spelar in vid resenärers resebeteende i 

Collaborative Consumption, men samtidigt saknas fördjupad kunskap om hur de spelar 

in. Till exempel har tidigare studier inte undersökt hur viktigt det är för Collaborative 

Consumption-användare att få en autentisk upplevelse och vilka val de gör för att uppnå 

det. Likaså har det forskats om tillit men inte mer djupgående om vilka faktorer som 

spelar in vid graden av förtroendet för att göra ett utbyte. Det har inte heller forskats 

djupgående om aspekterna tillhörighet och informationsteknologi mer än att de har en 

viss påverkan på Collaborative Consumption-användarens resebeteende.  
 

1.2.1 Avgränsning 
I studien har fenomenet Collaborative Consumption valts att vidare undersökas utifrån 

ett reseperspektiv där inriktningen är sociala nätverk för samåkning och utbyte av någon 

typ av boende. De aspekterna som har framgått spela roll vid Collaborative 

Consumption har i studien vidare analyserats i förhållande till varandra och undersökts 
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hur de influerar Collaborative Consumption-användares resebeteende. Genom en 

fördjupning i de teoretiska aspekterna och prövning på empiri kan vi bidra med ny 

forskningskunskap. Som verktyg för att undersöka hur aspekterna påverkar 

Collaborative Consumption-användares resebeteende har Couchsurfing och BlaBlaCar 

använts då de är två aktuella och stora verksamheter som verkar inom området. Det 

finns endast ett fåtal tidigare studier om Couchsurfing och hur aspekterna påverkar 

medlemmarnas resebeteende och inga forskningsstudier om BlaBlaCar. 
 

I ett tidigt skede förknippade vi låg budget med resandet inom Collaborative 

Consumption eftersom forskning visat att fenomenet i många fall handlar om utbyte där 

pengar inte är inblandat. Vi antog därför att aspekten var viktig för just de fall vi valt att 

studera inom Collaborative Consumption; BlaBlaCar, där pengar är inblandade men 

ändå är ett billigare alternativ av transport och Couchsurfing där pengar inte alls är 

inblandade. Efter en granskning av forskning och andra informationskällor inom 

fenomenet upplevde vi att budget inte var någonting som nämndes avsevärt och inte 

heller hade gjorts några tidigare studier på. Därför vill vi undersöka hur aspekten spelar 

in på BlaBlaCars och Couchsurfings resenärers resebeteende. De nämnda aspekterna 

utgör våra kategorier i uppsatsen.  
 

1.3 Frågeställning & syfte  
Syftet med studien är att se vilka samband det finns mellan Collaborative Consumption 

och det nutida resebeteendet genom att undersöka hur aspekterna autenticitet, tillit, 

informationsteknologi, tillhörighet och budget spelar in. För att se sambanden görs en 

teoretisk översikt om fenomenet som sedan jämförs med Collaborative Consumption-

resenärers tidigare erfarenheter.  
 

Frågeställning: 

• Vilka samband finns det mellan Collaborative Consumption och det nutida 

resebeteendet? 
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2 Disposition av uppsatsen 
I följande kapitel beskrivs en bakgrund till de två verksamheterna som används som 

verktyg för att besvara uppsatsens frågeställning. Därefter följer en presentation av 

Collaborative Consumption i teorin och praktiken samt en teoretisk bakgrund till 

kategorierna. Vidare följer en metoddiskussion och därefter presenteras resultat av den 

insamlade empirin sammanflätat med diskussion. Sist kommer en sammanställning där 

uppsatsens frågeställning besvaras. 
 

2.1 Couchsurfing 
Couchsurfing var från början ett litet projekt grundat av studenterna och resefantasterna 

Casey Fenton, Daniel Hoffer, Sebastian Le Tuan och Leonardo Bassani da Silveira. 

Deras vilja var att förändra världen genom att öka möjligheten att få meningsfulla 

reseupplevelser via kontakt med andra människor (Couchsurfing 2015a). Sedan 2004, 

då projektet startade, har det växt och blev år 2011 en vinstdrivande verksamhet. I dag 

är Couchsurfing världens främsta sociala reseplattform med över tio miljoner 

medlemmar i 200 000 städer i alla världens länder (Couchsurfing 2015b). Idén med 

Couchsurfing är att man ska kunna dela med sig av sitt hem till främlingar, eller 

“vänner du ännu inte träffat”, som företaget själva väljer att kalla dem (Couchsurfing 

2015a). För att bli medlem i Couchsurfing registrerar man sig antingen med en 

mejladress eller via sitt Facebookkonto. Därefter lägger man upp information om sig 

själv på en profil och skriver om man exempelvis kan erbjuda en soffa, ett rum eller om 

man bara vill träffa en resande över en drink (Burns 2014). I sin profil kan man även 

lägga till sina färdigheter som man kan lära andra, sina favoritböcker, musik eller 

filmer. Man kan också publicera foton på sig själv, den erbjudna sovplatsen eller 

rummet som kan skilja sig från allt till en soffa till en sovsäck eller från en delad säng 

eller ett gästhus (Marx 2012). När man sedan letar efter en plats att sova på söker man 

på staden, datum samt syftet med resan innan man kontaktar den person man vill bo hos 

(Burns 2014). 
 

Couchsurfing menar att couchsurfa handlar om att dela med sig av sitt liv, kultur, 

erfarenheter, sin resa så väl som att dela upplevelsen av att se en vacker solnedgång 

tillsammans. Verksamheten tror att man med mer gästvänlighet och generositet har 

möjligheten att förändra världen till det bättre. De menar också att möten med 

människor gör oss gladare och att acceptera vänligheten av “främlingar” får oss att lita 

mer på varandra och bli bättre personer. Couchsurfing har gjort det möjligt för 
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människan att resa och bo som en lokalbo och upptäcka världen på ett sätt som är värt 

mer än pengar (Couchsurfing 2015a). På hemsidan kan man även finna olika 

evenemang i olika städer om man vill träna ett språk, gå på danskurser eller bara träffa 

nya vänner över en middag (Couchsurfing 2015e). 
 

2.2 BlaBlaCar 
Idén kring BlaBlaCar skapades av Frédéric Mazzella år 2006 som vid den tiden var 

student vid Stanford. Mazzella ville hälsa på sin familj över julen på den franska 

landsbygden men hade ingen egen bil och tågen var fullbokade. Idén slog honom om att 

föreslå bilförare att dela på bensinen i utbyte mot att han fick åka med. Efter mycket 

forskning skapade Mazzella BlaBlaCar med grundidén om att det skulle bli ett nytt 

nätverksbaserat sätt att resa som skulle bidra med många fördelar (BlaBlaCar 2013a). 
 

BlaBlaCar har i dag utvecklats till att bli en marknadsplats där bilförare erbjuder sina 

tomma säten för ett lågt pris till passagerare som letar efter skjuts. Det handlar ofta om 

längre distanser där utbytet blir en social integration men också ett sätt att resa billigt på 

(Lieber 2015; BlaBlaCar 2013a). Grundidén med BlaBlaCar är att skapa ett helt nytt 

transportnät där tillförlitligheten mellan passagerare och förare är central. Verksamheten 

arbetar tillsammans för att skapa en effektivare och mer social form av transport med 

målet att skapa den sorten av transport som resenärer väljer i första hand (BlaBlaCar 

2012c). För att BlaBlaCar ska kunna vara verksamt finns det vissa restriktioner vad 

gäller prissättning för en resa. Meningen är inte att föraren ska gå med vinst. Därför 

erbjuds oftast resorna till väldigt låga priser (BlaBlaCar 2013a). I juli 2015 var företaget 

verksamt i 19 länder där majoriteten ligger i Europa (Leiber 2015). 
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3 Collaborative Consumption i teorin och praktiken 
I avsnittet kommer den teoretiska insamlingen att presenteras med en introduktion av en 

vidare beskrivning av fenomenet Collaborative Consumption för att få en djupare 

förståelse och en bättre övergång till våra valda kategorier autenticitet, tillit, 

informationsteknologi och tillhörighet. Vi har valt att använda oss av det engelska 

begreppet av fenomenet utan att översätta till svenska då fenomenet oftast inte översätts 

i forskningssammanhang och i sociala medier. Det kan också finnas en risk att det 

skapas en förvirring av innebörden om vi gör vår egen översättning. 
 

3.1 Collaborative Consumption 
Att dela med sig av varor och tjänster är ett gammalt universellt beteende bland oss 

människor (McArthur 2015). Före internets tid användes begreppet Collaborative 

Consumption i sammanhang där man umgicks med vänner, åt middag med släkten eller 

lånande någon annans tvättmaskin (Felson & Spaeth 1978). Den dåtida definitionen har 

föga gemensamt med den som finns i dag. Efter internets framväxt har definitionen 

kommit att ändras och Botsman (2013) menar att Collaborative Consumption i dag är 

ett system som är baserat på att dela, byta eller hyra tjänster och produkter där 

tillgänglighet är viktigare än ägarskapet. Det är heller inte längre en nischad trend, utan 

ett enormt nätverk som involverar flera miljoner användare och många investerare 

(Botsman & Rogers 2010). Trots dess storlek och drivkraft är klassificeringen inte 

självklar i litteraturen och det tror man kan bero på att fenomenet är väldigt nytt, men 

också för att det innefattar många olika typer av produkter och tjänster som genomförs 

kommersiellt eller icke kommersiellt (Botsman 2013). 

3.1.1 Varför man deltar i Collaborative Consumption 
Motivationen för deltagandet har visat sig variera inom Collaborative Consumption 

angående kommersiella och icke-kommersiella verksamheter. I Albinssons och Pereras 

(2012) studie som baserats på verksamheten Really Really Free Market där 

privatpersoner anordnar utbytesmarknader visade det sig att motiven för att delta var 

gemenskap, hållbarhet, anti-kapitalism och att ta hand om varandra (Albinsson & Perera 

2012). Till skillnad från Really Really Free Market är samåkningsverksamheten ZipCar 

en vinstdrivande verksamhet där ömsesidighet inte är något som värderas särskilt högt, 

likaså ser man inget ansvar för att hjälpa varandra (McArthur 2015). I båda exemplen 

går det att tydligt se att motiven ser olika ut beroende på om pengar är inblandade eller 

inte. En autentisk upplevelse har också visat sig vara en stor attraktionskraft för 
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verksamheter som erbjuder ett utbyte av boende, som till exempel Airbnb och 

Couchsurfing (Yannopoulou m.fl. 2013).  

3.2 Autenticitet - en äkta upplevelse 
“If you go to a hotel, you’re dealing with commerce and there’s money issues. On 

Couchsurfing... you get a human interaction.” (Molz 2013). Viv som här har blivit 

intervjuad om sina upplevelser inom Couchsurfing menar på att utbytet mellan 

människor präglas av intimitet och varandras välbefinnande och att upplevelsen blir mer 

autentisk när pengar inte är inblandade (Molz 2013). Det har visat sig i Fornos och 

Garibaldis (2015) studie att resenären i dag söker efter nöjen och fritid utöver det 

traditionsenliga, där ett direkt möte mellan gästen och värden är viktigt. Resenären har i 

dag också mer krav på resan och känner ett större begär av att få en autentisk 

upplevelse, inte bara i form av att lära sig mer om ett land eller dess sevärdheter utan 

också fördjupa sig och leva i en annan kultur. Därför har kontakten utan mellanhanden 

blivit mer värdefull än tidigare (Forno & Garibaldi 2015). 
 

Medlemmarna i Couchsurfing anser att verksamheten producerar mer autentiska 

interaktioner och erfarenheter vid ett direkt utbyte (Molz 2013). På Couchsurfings 

hemsida beskrivs det att man får uppleva den lokala kulturen från ett annat perspektiv 

genom att bo hos lokala personer och resa som en lokalbo, något som inte går att köpa 

för pengar. De beskriver att: ”Couchsurfing handlar om att dela med sig av sitt liv, sina 

erfarenheter, sin resa, sitt hem, sina extra mandlar eller en majestätisk solnedgång” 

(Couchsurfing 2015c, egen översättning). De tror på en värld där upplevelsen skapas av 

generositet i form av utbyten mellan människor (Couchsurfing 2015c). På BlaBlaCars 

hemsidan går det också att utläsa att autenticitet är en del i deras verksamhet. De menar 

på att transportnätverket drivs av människor, riktiga människor som kan förse andra 

människor med ett utbyte av andra kulturer och språk under resan (BlaBlaCar 2015a). 
 

3.3 Tillit – känna förtroende till andra  
Forskning har visat att tillit har en stor inverkan på Collaborative Consumption-

konsumenters resebeteende (Papadopoulou m.fl. 2001) och att det är en av de främsta 

anledningarna till att börja använda sig av Collaborative Consumption (Botsman & 

Rogers 2010). Forno och Garibaldis (2015) studie om home-swappers, medlemmar som 

byter bostad via ett nätverk, gjordes i Italien och där framgår det att deras gemensamma 

karaktärsdrag är en hög nivå av tillit gentemot främlingar. De menar också att home-
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swapping är en form av alternativturism som kräver tillit medlemmar emellan (Forno & 

Garibaldis 2015). Studien resulterade även i att home-swappers har mer tillit till 

personer de har ett personligt förhållande eller kontakt med så som släktingar eller 

grannar, jämfört med nivån av förtroende för kollegor och andra människor i deras stad 

(ibid). För att öka förtroendet mellan medlemmarna på hemsidan så uppmanas de att 

lämna en recension om deras åsikter angående utbytet. Tack vare deras recensioner och 

kommentarer kan andra medlemmar ta del av dem för att få en rättvis bild (Forno & 

Garibaldis 2015). Vera som blivit intervjuad i Molz (2013) studie beskriver vikten av att 

ha en väl ifylld profil för att skapa tillit. Hon menar att hon och hennes man alltid är 

noga med att läsa på om personen så att de vet om personen är säker att göra ett utbyte 

med. Vera säger att alla egentligen är oroliga för att personen ska vara skum och att det 

är därför extra viktigt att läsa genom tidigare referenser och granska profilen (Molz 

2013). Det har tidigare forskats om tillit bland Couchsurfings medlemmar och resultat 

visar att förtroendet ökar desto fler tillfällen en medlem har varit värd (Rosen m.fl. 

2011). 
 

Couchsurfing uppmanar medlemmarna att noga granska profilsidan hos den medlem 

man har tankar att antingen vara värd för eller bo hos. Där är det betydande att läsa vad 

medlemmen skrivit om sig själv och vad den har fått för recensioner från tidigare 

erfarenheter. Ett tips till kvinnliga medlemmar som reser ensamma är att bo hos en 

kvinnlig värd eller med en familj (Couchsurfing 2015d). 
 

Precis som Couchsurfing så arbetar BlaBlaCar med tillitsfrågan. På BlaBlaCars 

hemsidan kan man efter sin upplevelse betygsätta den bilförare man åkt med samt 

lämna en kommentar på dennes profil; en kommentar om förarens körsätt, förarens 

personlighet eller resan över lag. På profilen har man möjlighet att skriva en kort text 

där det är vanligt att till exempel skriva vilka resor man brukar göra och syftet med 

dem. Där finns även annan tillgänglig information så som vilken typ av bil föraren har 

och hur pass mycket erfarenhet föraren/passageraren har. Som förare kan man också 

betygsätta och kommentera de passagerare man delat resan med. Genom att kunna ge 

feedback efter avslutad resa öppnar det möjligheten för nästa förare eller passagerare att 

läsa dem och få en uppfattning om personen. Om denne fått trovärdiga kommentarer av 

majoriteten av kommentarerna, kan man lita på personen. Vidare hjälper dessa betyg 

och kommentarer att bygga upp en mer pålitlig sida (BlaBlaCar 2015a). Feng m.fl. 

(2004) menar att förtroendet mellan medlemmar på dessa typer av nätverkssamhällen är 
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väsentlig för att hemsidorna ska fullgöra sin funktion (Feng m.fl. 2004). När förtroende 

för andra medlemmar är väl etablerat skapar det möjligheter för gemensamma 

handlingar och en lyckad utveckling av nätverkssamhällen (Rosen m.fl. 2015). 
 

Alla profiler, profilbilder och kommentarer granskas för att garantera en trovärdig och 

pålitlig sida. Vid skapandet av en BlaBlaCar-profil krävs det ett telefonnummer för att 

verifiera sin identitet men som aldrig visas offentligt förrän bokning och betalning har 

skett. Man kan också koppla sin profil med sin Facebookprofil (BlaBlaCar 2015a). 

Trots de säkerhetsåtgärder som BlaBlaCar arbetar med, så anser de att det fortfarande 

finns de kvinnor som kan känna en oro gällande säkerheten att dela bil med manliga 

medlemmar. BlaBlaCar erbjuder därför Ladies only som låter medlemmar att planera 

sin resa med enbart kvinnor; det är ett sätt att få kvinnor att känna sig tryggare. Tjänsten 

är också väldigt uppskattad hos medlemmar som använder sig av BlaBlaCar för första 

gången (BlaBlaCar 2013b). 
       

3.4 Tillhörighet - att tillhöra ett nätverk med likasinnade 
Tidigare forskning har betonat att tillhörighet till ett nätverkssamhälle har fått en allt 

större betydelse för resenärer som reser inom Collaborative Consumption (Peters m.fl. 

2012). Att vara medlem eller att sträva efter att vara en del av ett nätverkssamhälle med 

en känsla av gemenskap hävdas även vara en avgörande faktor för att börja använda sig 

av Collaborative Consumption (Ostrom 1990). I Möhlmanns (2015) studie har det 

studerats hur olika aspekter spelar in för att en resenär som utövar Collaborative 

Consumption ska vilja välja denna typ av resesätt igen. I studien har bilpoolsoperatören 

Car2go använts som fallstudie och aspekten tillhörighet prövades på medlemmar på 

Car2go. Studien resulterade i att tillhörighet till ett nätverkssamhälle har en positiv 

inverkan på valet att använda sig av ett Collaborative Consumption-alternativ igen 

(Möhlmann 2015). 
 

Även Botsman och Rogers (2010) hävdar att tillhörighet är en viktig aspekt vid denna 

typ av konsumtion. De diskuterar att dagens så kallade Facebook-generation strävar 

efter att få kontakt med likasinnade människor i nätverkssamhällen som möjliggör 

användningen av Collaborative Consumption (Botsman & Rogers 2010). Likaså betonar 

Albinsson och Perera (2012) att en känsla av gemenskap och tillhörighet är en 

bidragande anledning till att man deltar i Collaborative Consumption och använder sig 

av olika nätverkssamhällen (Albinsson & Perera 2012). McArthurs (2015) studie 
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behandlar Landshare som är ett nätverkssamhälle där medlemmar lånar ut mark till 

andra medlemmar som behöver mark att odla på, utan någon betalning. I studien har det 

framgått att det främsta motivet att använda sig av den här typen av Collaborative 

Consumption var att medlemmarna vill känna anknytning och tillhörighet till Landshare 

som nätverkssamhälle (McArthur 2015). 

 

Då människor kommunicerar i sociala nätverk så som Couchsurfing skapas band till 

andra individer, grupper inom nätverket så väl som till andra nätverk (Freeman 1979). 

Nätverket blir starkare och allt mer förenat ju mer individerna blir mer tillgängliga och 

det sker ett utbyte av information via banden (Rosen m.fl. 2011). Couchsurfing gör det 

möjligt för människor med delade intressen och ideal, till exempel öppenhet för 

främlingar, att kopplas samman till varandra (Wellman m.fl. 2003). 
 

Couchsurfings medlemmar anordnar så kallade Couch Crashes. En Couch Crash är ett 

evenemang där medlemmar från hela världen har möjlighet att träffas över några dagar 

för att utforska staden, samt att interagera med medlemmar som är bosatta i staden och 

delta i aktiviteter tillsammans med dem. Aktiviteterna utformas av de medlemmar som 

bor i staden och som bäst känner till vad deras stad har att bjuda på vilket ger alla som 

deltar en unik upplevelse. Förutom att anordna med aktiviteter så erbjuder även många 

medlemmar som bor i staden sovplatser för resenärer som deltar i evenemanget 

(Couchsurfing 2015e).  
 

Medlemskapet i sig själv karaktäriseras av i vilken utsträckning medlemmarna känner 

en tillhörighet till nätverkssamhällen. Hersberger m.fl. (2007) har identifierat attribut 

som spelar in vid graden av tillhörighet; Säkerhet (både emotionellt och fysiskt), känsla 

av tillhörighet, identifiering med gruppen, personlig investering (nivå av deltagande i 

gruppen) samt gemensamma värderingar (Hersberger m.fl. 2007). Couchsurfing jobbar 

med en rad olika aktiviteter som skapar engagemang inom nätverkssamhället vilket kan 

leda till en starkare känsla av tillhörighet för medlemmarna (Rosen m.fl. 2011). I Rosen 

m.fl. (2011) studie har man undersökt huruvida medlemmar på Couchsurfing känner en 

grad av tillhörighet till nätverket samt tillit till andra medlemmar på sajten. Studien 

resulterade i att medlemmarna som träffat varandra i verkligheten genom att träffas på 

olika Couchsurfing aktiviteter, kände en större tillhörighet än medlemmar som endast 

hade kommunicerat med varandra online. Det hade dessutom förstärkt gruppidentiteten 

(Rosen m.fl. 2011). 
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3.5 Informationsteknologi - tillgängligheten för resenären 
Internets framväxt spelar en nyckelroll för Collaborative Consumptions framgång. 

Internet ligger till grund för att verksamheter inom området ska kunna användas och 

tack vare mobilapplikationer har det ökat möjligheten för information att direkt utbytas 

på ett snabbt sätt (Bardhi & Eckhardt 2012). Till följd av lättillgängliga 

mobilapplikationer har det möjliggjort en direkt lokalisering av lediga hyrbilar för 

Car2go användare (Möhlmann 2015). Det har tidigare diskuterats hur smartmobilens 

och mobilapplikationers roll och utveckling underlättar användningen av Collaborative 

Consumption-tjänster (Botsman & Rogers 2010). I Möhlmanns (2015) studie 

undersöktes huruvida användningen av Car2go och Airbnb påverkades av internet och 

smartmobilen och om det i sin tur hade en inverkan på hur nöjd resenären varit med 

upplevelsen. Likaså undersöktes om internet och smartmobilens kapacitet har en positiv 

inverkan på valet att använda sig av detta resesätt igen. Studien resulterade i att det inte 

finns någon betydande inverkan (Möhlmann 2015). 
 

I allmänhet har studier påvisat att internet är mer välgörande än skadligt för den sociala 

relationen och på människors välbefinnande. Rosen m.fl. (2011) menar att istället för att 

generera isolering, som några forskare har hypoteser om, fungerar internet som ett 

verktyg för att hålla kontakten med familj och vänner över hela världen. Det underlättar 

också skapandet av nya vänskapsrelationer. Som resenär kan det vara svårt att vara 

uppkopplad på nätet och man blir lättare isolerad från omvärlden däremot kan 

Couchsurfing få den isolerade resenären att känna tillhörighet och vänskap till andra 

medlemmar trots att denne befinner sig på en helt okänd plats. Rosen m.fl. (2011) påstår 

att internet helt enkelt har gett oss ett nytt sätt att utföra gamla saker på; Couchsurfing 

erbjuder ett nytt sätt att resa och träffa andra. Dessutom har internet förändrat 

människors syn på tillit och samhörighet vad gäller de geografiska och kulturella 

gränserna (Rosen m.fl. 2011). Det går alltså att påstå att internet har förändrat begreppet 

nätverkssamhälle i den meningen att det har suddat ut skillnaden mellan det virtuella 

mötet och det fysiska mötet (ibid). 
 

3.5.1 Virtuell mobilitet 
Tidigare litteratur har inte fullt beskrivit Collaborative Consumption-resenärers 

användning av teknologin, trots att allt fler turister nu använder ett stort antal olika 

informations- och kommunikationsteknologier under resan. Dagens Collaborative 
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Consumption-användare är enormt präglade av den sociala nätverksteknologin. 

Nätverksteknologin möjliggör inte bara ett lättare sätt för resenärerna att hålla kontakten 

via nätverk så som Couchsurfing utan påverkar även användarna på det sätt att de delar 

med sig av sina upplevelser på sociala nätverk så som Facebook (Molz 2013). I 

Gösslings och Stavrinidis (2015) artikel diskuterar de virtuell mobilitet och hur sociala 

medier kan bidra till fysisk förflyttning. De påstår att virtuell mobilitet formar och 

definierar den sociala identiteten och att sociala medier har den största påverkan på 

turistens beteende. Det beror på att vi i dag anstränger oss mycket för att känna en social 

tillhörighet med likasinnade människor. Det går att säga att kunskap sprids genom 

virtuell mobilitet utan att man egentligen reflekterar över det, bland annat genom att 

bilder och texter läggs upp på sociala medier där läsaren kan känna igen sig och få en 

känsla av att vilja uppleva samma sak. Eftersom människor anser att det är viktigt att 

tillhöra en social grupp sätter det press på personer som är kontinuerligt uppkopplade på 

nätet i den meningen att de känner att de måste ge goda intryck bland sina vänner och 

läsare. Därför kan man säga att sociala medier har en social och psykologisk påverkan i 

den utsträckningen att den påverkar det personliga identitetsskapandet (Gössling & 

Stavrinidi 2015). 
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4 Metoddiskussion 
Studien utgår ifrån en deduktiv ansats där den insamlade teorin lade grunden för 

insamlingen av det empiriska materialet. Jacobsen (2009) anser att det är det bästa sättet 

om det redan finns förväntningar om hur något ser ut för att sedan ge sig ut och samla in 

empiri (Jacobsen 2009). En deduktiv ansats valdes alltså på grund av att vi ville få mer 

kännedom om Collaborative Consumption då vi sedan tidigare hade en viss vetskap om 

verksamheterna. Vår studie har en hermeneutisk forskningsansats då vi i analyseringen 

av vårt resultat av kopplingen mellan teori och empiri har varit beroende av vår egen 

förståelse och egna tolkningar (Åsberg 2001). 
 

Vid granskning av det teoretiska materialet kring liknande verksamheter så som 

BlaBlaCar och Couchsurfing visade det sig att Collaborative Consumption var ett 

mycket återkommande begrepp, därför analyserade fenomenet och kategorierna 

autenticitet, tillit, informationsteknologi och tillhörighet uppkom. Budget tillkom utöver 

det teoretiska materialet. 
 

4.1 Insamling av empiri 
För att kunna svara på uppsatsfrågan har vi använt oss av en webbenkät och intervjuer. 

Fördelen med att kombinera en kvalitativ metod med en kvantitativ är att det tillför 

ännu en infallsvinkel i studien samt att det ger en mer komplett bild (Eliasson 2013) av 

resebeteenden inom Collaborative Consumption. Enkäten och intervjuerna var ämnade 

för Couchsurfings gäster och BlaBlaCars passagerare. Vi har valt att avsmalna oss till 

endast passagerare och gäster eftersom det underlättade vid utformningen av 

webbenkäten då frågorna annars var lätta att misstolka. Men också för att studien skulle 

bli för omfattande och tidskrävande om vi hade undersökt från båda perspektiven. 

Frågorna utgick ifrån våra utvalda kategorier: autenticitet, tillit, tillhörighet, 

informationsteknologi och budget. Då frågorna är förankrade i teorin ökar validiteten 

eftersom vi mätte det vi avsåg att mäta (Eliasson 2013). 
 

4.2 Webbenkät 
Valet att använda oss av en webbenkät för insamling av empiriskt material föll naturligt 

eftersom det oftast genererar en större mängd svar jämfört med telefon- eller 

mejlintervjuer (Smith 2010). I vårt fall krävdes det insamling av en stor mängd empiri 

då vi ville ha en så hög reliabilitet så möjligt. Båda verksamheterna som vi valt att 
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studera har medlemmar världen över och vi önskade få respondenter från flera olika 

länder för att få en mer rättvis bild. Det sågs också som ett enkelt sätt att kontakta 

medlemmarna genom att skicka ett mejl med en länk till enkäten. Medlemmarna kunde 

då ta sin tid att svara på frågorna vilket är en fördel med denna typ av empiriinsamling 

(ibid) och vi behövde inte heller boka in någon tid för intervju. Det var inte heller 

tidskrävande att sammanställa de insamlade svaren och de kunde sedan automatiskt 

sammanställas i dataformat (ibid). 
 

Vid utformningen av webbenkäten hade vi i åtanke att enkäten skulle ha en enkel 

struktur för att upprätthålla intresset hos respondenten. Frågorna hade en medveten 

ordningsföljd där det fanns en variation på frågor som krävde större betänkenhet och 

enkla frågor så som kön och nationalitet. Frågorna var både öppna och slutna med en 

variation med möjligheten att markera flera svarsalternativ eller endast ett val av svar. 

Alla frågor rymdes på en sida och språket i enkäten var anpassade till medlemmarna. 

Respondenterna var noga informerade om att referera till sin senaste upplevelse när de 

svarade på enkäten.  

 

Sammanlagt svarade 153 respondenter på enkäten där 106 st utgick ifrån sin 

Couchsurfing-upplevelse och 30 st utifrån sin upplevelse med BlaBlaCar. 

Respondenterna utgjordes av 55 st kvinnor och 76 st män. Anledningen till det låga 

antalet jämför med Couchsurfing är att vi inte hade möjlighet att direkt skicka ut till 

medlemmar på hemsidan. Vi anser ändå att vi har tillräckligt många respondenter 

eftersom vi anser att de är representativa. 
 

Vid analysen av svar användes SPSS för att kunna se samband mellan olika variabler. 

Mer specifikt sattes variablerna i relationen till varandra i korstabeller, där vi sedan 

använde chi2-test för att se hur pass signifikant sambandet var. Chi2-testen gjordes för 

att jämföra förväntade och observerade värden för att testa om sambandet hamnar inom 

en giltig konfidensnivå (Djurfeldt 2014; Eliasson 2006). 
 

4.2.1 Urval 
Tillvägagångssättet för utskicket inleddes med en sökning på Couchsurfings hemsida 

efter personer i London, Madrid, Hamburg, Amsterdam och Lissabon. Valet av länder 

baserades på utbudet av länderna där BlaBlaCar verkar eftersom de är mer begränsade 

än vad länderna på Couchsurfing är. Att just England, Spanien, Tyskland, 
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Nederländerna och Portugal valdes beror främst på att engelska, spanska och tyska är tre 

av de stora världsspråken (Illvet 2015). Dessutom ville vi ha möjligheten att kunna 

översätta webbenkäten till diverse språk (bilaga 1, 2 & 3). Därför utgick vi även ifrån 

vilka språkkunskaper vi besitter samt de språk personer i våra kontaktnät har som 

modersmål, som i sin tur kom att hjälpa oss med översättningen. Anledningen till att 

just Nederländerna och Portugal valdes beror på att de har väldigt hög, respektive hög 

färdighet i engelska (Education First 2015) och därför kunde vi skicka ut 

originalversionen av enkäten till dem.  
 

4.2.2 Utskick till Couchsurfings medlemmar 
Inledningsvis skickades en förfrågan till Couchsurfings hjälpcenter om ett godkännande 

att få skicka ut meddelanden med webbenkäten till medlemmar. Vid det tillfälle blev vi 

nekade på grund av att meddelandena kunde ses som spam. Efter att noga ha granskat 

hemsidans regler gick det att utläsa att det inte stred mot några regler eftersom det är 

etiskt korrekt och inte utgör någon skada för varken medlemmar eller verksamheten. 

Därför beslutades det att meddelandet (bilaga 4) trots allt skulle skickas ut till 

medlemmarna. 
 

Genom att välja ett filter för män respektive kvinnor så gick det att skicka meddelandet 

till lika många män som kvinnor. Ett systematiskt urval användes vid utskicket av 

webbenkäten då den skickades till de 50 första män och kvinnorna i de utvalda 

länderna. Det kan ses som användbart då individerna finns ordnade i en lista, (Ejlertsson 

2014) som i vårt fall. I meddelandet bifogades länken till enkäten tillsammans med en 

kort beskrivning av studien och enkätens syfte och hur medlemmarna kunde bidra till 

vår uppsats. Vid utskicket användes hemsidans sökfält för att få fram träffar på vardera 

stad. 
 

4.2.3 Utskick till BlaBlaCars medlemmar 
Vid planeringen av utskicket sågs det en risk att det inte skulle finnas någon möjlighet 

att komma i kontakt med passagerare på BlaBlaCars nätverksplats då inga mejladresser 

visades synligt, samt att det krävdes att man bokade en resa innan man fick tillgång till 

kontaktuppgifterna. Som en alternativ lösning försökte vi ta kontakt med chaufförer i 

hopp om att de också varit passagerare. Här stötte vi på samma hinder och tog då 

kontakt med hemsidans hjälpcenter och BlaBlaCars tyska Facebooksida för att se om 

det fanns en lösning på problemet. Av sekretesskäl kunde de inte hjälpa oss. 
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Enkäten spreds istället på diverse sidor och grupper på Facebook som har en anknytning 

till BlaBlaCar samt Couchsurfing, exempelvis tyska gruppen för användare av 

BlaBlaCar och en Facebookgrupp för Couchsurfing-användare. Urvalsmetoden som 

användes vid utskicket på Facebook går att klassas som ett icke-sannolikhetsurval 

eftersom sidorna och grupperna valdes medvetet (Smith 2010). Det såg som en fördel 

då vi kom i direkt kontakt med resenärer som är representativa respondenter. De sågs 

vara representativa då de är insatta i ämnet och har egna erfarenheter men också för att 

de troddes vara villiga att ställa upp och svara. 
 

4.2.4 Hur vi gick tillväga 
Innan enkäten skickades ut gjordes en pilotstudie på sju kontrollanter som har 

erfarenhet av minst en av hemsidorna. Här fick de möjligheten att svara på frågorna 

men framför allt ge kritik kring struktur, frågeformulering, svarsalternativ etc. Syftet 

med pilotstudien var att få reda på om de svarande tolkade frågor och svar på samma 

sätt som vi som konstruktörer gjorde. En nackdel med webbenkäter kan vara att 

respondenterna inte förstår frågorna och inte kan be om en förklaring (Smith 2010), 

vilket ser vi att vi genom pilotstudien kan undgå problemet i större utsträckning. 

Reflektionerna från piloterna användes sedan för att stärka tillförlitligheten i den 

slutgiltiga enkäten eftersom vi kunde formulera både frågor och svarsalternativ så att de 

blev tydligare.  
 

Anledningen till varför enkäten översattes på två olika språk utöver originalversionen på 

engelska beror på att det sågs en risk för missförstånd, vilket hade kunnat leda till att 

datan blivit mindre tillförlitlig. Översättningen sågs därför användbar då det kunde 

fånga intresset även hos de personer som har svårigheter med engelskan. Först 

översattes enkäterna i Google Translate med små justeringar från vår sida så att arbetet 

skulle underlättas för våra kontrollanter. Svaren från webbenkäterna sammanställdes, 

översattes och fördes in i originalversionen av webbenkäten. 
 

4.2.5 Bortfall 
Sammanlagt bestod enkätundersökningen av 17 bortfall på grund av en upptäckt vid 

analyseringen av datan. En liten mängd av de resterande svaren innefattade interna 

bortfall där respondenten inte hade svarat på enstaka frågor i enkäten (Ejlertsson 2014) 

som vi har tagit hänsyn till det vid sammanställningen i SPSS. I enkäten fyllde 
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respondenterna i vilken av verksamheterna de hade använt och de hade möjlighet att 

kryssa i båda om så var fallet. Anledningen till att de kunde kryssa i båda 

svarsalternativen var att vi inte kunde skicka ut enkäter specifikt till BlaBlaCars 

medlemmar. Därför såg vi en chans att samla in svar från användare av BlaBlaCar när 

enkäten skickades ut på de olika Facebooksidorna, men också till Couchsurfings 

medlemmar eftersom de också tänktes kunna ha använts sig av BlaBlaCar. Vid 

analyseringen av datan upptäckte vi att det skulle bli svårt att se samband mellan en 

verksamhet och en aspekt när respondenten hade kryssat i att den hade använt sig av 

båda verksamheterna. Vi gick därför noggrant igenom varje enkätsvar där 

respondenterna hade kryssat i båda för att läsa av vilken upplevelse de hade utgått ifrån 

när de svarade på enkäten. Om respondenterna exempelvis hade svarat “Experience the 

every day life of the host” i frågan “What is your main purpose of choosing this type of 

traveling?” kunde vi konstatera att respondenten svarade på enkäten utifrån sin senaste 

upplevelse med Couchsurfing. På samma sätt kunde vi fastställa att respondenten utgick 

ifrån sin senaste BlaBlaCar-upplevelse om den hade svarat “I just needed 

transportation” i frågan “What is your main purpose of choosing this type of 

traveling?”. Med hjälp av dessa svarsalternativ ändrade vi deras svar för att kunna 

använda dem vid analyseringen. Vid de tillfällen där det var svårt att utläsa vilken av 

verksamheterna de hade använt sig av räknades de som bortfall. 
 

4.3 Intervju 
Då vi inte hade möjlighet att kontakta medlemmar via BlaBlaCars hemsida som 

planerat valde vi att komplettera med intervjuer utöver webbenkäten. Som Ahrne och 

Svensson (2011) påstår kan intervjuer vara en lösning när man som författare kört fast i 

uppsatsarbetet (Ahrne & Svensson 2011). Vi såg att Facebookgrupper kunde vara ett 

alternativ för att finna intervjupersoner och de Facebookgrupper som användes var 

bland annat ESN Kalmar (Erasmus Student Network) och Linnéstudenternas 

Facebookgrupp för studenter som studerar turism. I meddelandet framfördes det att vi 

var intresserade av medlemmar från BlaBlaCar och Couchsurfing som kunde ställa upp 

på en kort intervju om deras upplevelse. Intervjuer kan ses som ett verktyg för 

insamling av kunskap om sociala förhållanden men också för enskilda människors 

upplevelser och känslor, som kan vara intressant för studien (ibid).  
 

Sammanlagt genomfördes sju intervjuer där sex av dem utgick ifrån deras BlaBlaCar-

upplevelse. Frågorna i intervjun är de samma som i webbenkäten och de medverkande 
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blev uppmanade att svara på frågorna utifrån sin senaste resa precis som i webbenkäten. 

Skillnaden med intervjun är bara att intervjupersonen hade möjligheten att berätta om 

sin upplevelse, ge öppnare svar och det fanns även möjlighet att ställa följdfrågor för att 

få ett bättre resonemang. Tillvägagångssätten för intervjuerna varierade, två av dem var 

i form av ett personligt möte, fyra stycken var Skype-intervjuer och en skedde över 

mejl. Intervjuerna som genomfördes var på svenska och engelska. 

 

Urvalsmetoden som användes för att hitta intervjupersoner kallas snöbollsurval vilket 

innebär att man inleder med att intervjua en person som har en viss kännedom eller 

erfarenhet som är intressant för studien. I samband med den första intervjun frågar man 

om denne känner någon annan som kan tänka sig att dela med sig av sin erfarenhet och 

kunskap. På detta sätt kan snöbollen rulla vidare och skapa en tillräckligt stor 

svarsfrekvens. Risken med urvalsmetoden är att fältmaterialet inte blir tillräcklig 

allsidigt då intervjupersonerna kan ingå i något slags kontaktnät där de har 

gemensamma erfarenheter eller attityder (ibid).   
    

4.4 Etiska överväganden 
Respondenterna i intervjun blev informerade om att deras svar endast kommer användas 

i studiesyfte och att de kommer vara anonyma. Anledningen till att vi valde att göra 

anonyma intervjuer var för att de medverkande skulle känna sig mer bekväma och att 

inte begränsade sig i deras berättande. I vårt fall var det inte heller identiteten som var 

intressant för studien, vilket är ett annat motiv till anonymitet (Millnert 2011). En annan 

anledning är att vi själva inte skulle påverkas på något sätt vid analysen av 

intervjumaterialet, då vi har en relation till några av personerna. Intervjupersonernas 

namn har valts att inte heller nämnas i diskussionen av intervjumaterialet och istället har 

de blivit ersatta med påhittade namn. Intervjupersonerna blev också upplysta om att de 

har möjlighet att ta del av uppsatsen om de önskar. För att slippa anteckna vad 

respondenterna berättade spelades alla intervjuer in och vi kunde koncentrera oss på vad 

som berättades, vilket är en fördel med inspelning av intervjuer (Smith 2010). 
 

4.5 Perspektivval 
I vår studie har strukturperspektivet studerats av anledningen att vi inte ansåg att 

förändringsförloppet var relevant för oss. Vi ville studera det nutida resebeteendet inom 

Collaborative Consumption och att analysera nyare forskningsstudier var väsentligt. 

Collaborative Consumption är ett relativt nytt fenomen och aktuellt i dag vilket är 
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orsaken till att vi har analyserat forskningsstudier där majoriteten är från senare 2000-

tal; för att använda relevant teori. 
 

4.6 Tillvägagångssätt för att se samband mellan Collaborative 
Consumption och resebeteendet  
Teorin som presenteras om autenticitet tyder på att resenären i dag har större krav på att 

en upplevelse ska vara autentisk. Då vi i enkäten kunde se om respondenterna använt 

sig av Couchsurfing eller BlaBlaCar sågs det intressant att se om resultatet mellan 

svaren från de två verksamheterna skiljde sig åt i frågan om autenticitet. Frågan “What 

is your main purpose of this type of traveling?” med svarsalternativen två och tre 

användes för att dra paralleller till kategorin (bild 1).  
 

 

Bild 1. Huvudsyfte med denna typ av resesätt 

Enkätfråga: What is your main purpose of choosing this type of traveling?  

 

Frågan går också att koppla till kategorin tillhörighet då det går att se ett samband med 

att känna tillhörighet och skapa en vänskap med likasinnade människor (Rosen m.fl. 

2011). I enkäten ställdes en fråga om man deltagit i evenemang som arrangerats av 

Couchsurfing, då det i tidigare studier har framgått att olika typer av aktiviteter i ett 

nätverkssamhälle har stärkt känslan av tillhörighet och gruppidentiteten bland 

medlemmarna. Vi ville med frågan se till vilken grad medlemmarna deltar i sådana 

aktiviteter. Som svarsalternativ fanns “No, but I would like to” för att se hur stor 

betydelse kategorin tillhörighet faktiskt har. 
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Informationsteknologin med framväxten av smartmobilen och det växande behovet av 

mobilapplikationer har diskuterats i tidigare forskning. Dock anses det att det inte finns 

empiriska prövningar ännu (Botsman & Rogers 2010). Därför valde vi att ställa frågan 

“How did you book your stay/ride?”. Med resultatet vill vi kunna se hur 

informationsteknologins framväxt och betydelse har påverkat medlemmarnas sätt att 

boka resan. Virtuell mobilitet har också kommit att diskuteras då det är ett bidrag från 

informationsteknologin. Gössling och Stavrinidi (2015) menar att den virtuella 

mobiliteten påverkar resenärens resebeteende när någon i ett socialt nätverk delar med 

sig av en upplevelse i form av en bild eller text. Utifrån teorin har vi utformat frågorna: 

“How did you get introduced to Couchsurfing/BlaBlaCar?” och “Did you ever post a 

picture/status about your experience from Couchsurfing/BlaBlaCar?”. 

 

På de båda verksamheternas hemsidor har det tydliggjorts att en trovärdig och ifylld 

profil är grunden för att man som medlem känner tillit. Genom påståendet “Before I 

make a booking I consider…” har profilbild, ålder, nationalitet, tidigare erfarenheter, 

betyg och omdömen funnits som svarsalternativ. Ålder är något som tidigare studier inte 

har nämnt och därför valde vi att lägga till som ett ytterligare svarsalternativ för att 

undersöka om det påverkar graden av tillit. I webbenkäten frågas även vilket kön man 

har för att se om det finns något samband mellan tillit och kön. Det är ytterligare en 

aspekt som inte behandlats i tidigare forskning om Collaborative Consumption. 

Det finns två öppna frågor i enkäten. Den första berör vilken nationalitet respondenten 

har, en fråga som vi valde att ställa för att ta reda på om resebeteendet skiljer sig 

beroende på nationalitet. Resultatet är ett bidrag till forskningen då det i dagsläget inte 

finns studier om nationalitet har en viss betydelse för tillit inom Collaborative 

Consumption. Den andra frågan är: “Vad tycker du är unikt med BlaBlaCar och 

Couchsurfing?” där vi gav möjlighet för respondenten att relatera fritt till egna 

erfarenheter av deltagandet i Collaborative Consumption. 
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5 Resultat & diskussion 
Forno och Garibaldi (2015) anser att resenären i dag söker något utöver det 

traditionsenliga utan mellanhänder där man får ett direkt möte mellan gästen och värden 

(Forno & Garibaldi 2015), vilket möjliggörs vid en resa inom Collaborative 

Consumption. En av respondenterna i webbenkäten som använt sig av Couchsurfing 

betonar vikten av det direkta mötet där man skapar en personlig relation med ett 

förtroende till varandra, han anser att:  
 

“[...] Couchsurfing is not like hotels, you are not a client which makes your personal 

relationship with your host more sincere. The more sincere personal relationships the 

less formality between people, and the less formality creates stronger connections and 

more respect. Therefore, people can share much more things during their stay and if the 

people think that they are compatible with each others, they may easily construct a 

connection much more than something like host-guest relationship, which you can not 

have without something like Couchsurfing.” (webbenkät 2015) 

 

Respondenten beskriver hur Couchsurfing möjliggör det direkta mötet där bandet 

mellan värden och gästen gör att man känner tillförlitlighet till varandra. Det går att 

stärka med Fornos och Garibaldis (2015) teori om att kontakten mellan gästen och 

värden utan någon mellanhand har blivit mer värdefull än vad den tidigare varit (Forno 

& Garibaldi 2015). Vi kan se att det stämmer överens med vad Couchsurfing-

användaren skriver om den här typen av nutida resesätt. 

 
5.1 En upplevelse utöver det vanliga  
Från enkätundersökningen går det att utläsa att ett kulturellt utbyte var ett väldigt viktigt 

syfte med resan för användarna av Couchsurfing. Resultatet skiljde sig väsentligt mellan 

Couchsurfings (89 %) och BlaBlaCars (17,2 %) medlemmar (diagram 1). En förklaring 

till resultaten tros kunna ligga i Fornos och Garibaldis (2015) resonemang om varför 

resenären i dag har mer krav på resan. Resenären känner ett större begär av att få en 

autentisk upplevelse där den får uppleva den lokala kulturen på ett annat sätt (Forno & 

Garibaldi 2015), en upplevelse där pengar inte är inblandat (Molz 2013). I intervjuerna 

med Couchsurfings medlemmar kan man tyda ett genomgående tema; att bli mer 

involverad i platsen och kulturen. Rosa, som blev intervjuad angående sin upplevelse 

med Couchsurfing menar att: ”You get the opportunity to get in touch with local people, 

which is really great. You get to experience the real culture of the country you’re 
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visiting and you meet a lot of new people.” (intervju 2015). Rosa uttrycker att hon anser 

att Couchsurfing öppnar dörrar för människor att ta del av varandras kulturer, vilket hon 

anser är unikt med resesättet. 

 

 
Diagram 1. Huvudsyften med utbytet 

Enkätfråga: What is your main purpose of this type of traveling? 

 

Vid sammanställningen av svaren om vad medlemmarna anser är unikt med 

verksamheterna såg vi ett mönster; att Couchsurfings medlemmar värderar en autentisk 

upplevelse mer än en vanlig turistupplevelse. Resultaten visar att de värdesätter att 

komma närmare in i en lokalbos vardag och bli en del av det lokala samhället och få ta 

del av kulturen. En användare av Couchsurfing beskriver verksamheten som något 

extraordinärt då den erbjuder möjligheter av kulturella utbyten. Han menar på att när 

man reser till ett land är man inte ute efter de typiska turistattraktionerna utan snarare 

söker efter att få interagera med lokalbefolkningen (webbenkät 2015). Vikten för 

Couchsurfings medlemmar att få ett kulturellt utbyte går i hand med att få värdens 

rekommendationer om resmålet som också är ett viktigt syfte. 50 % av medlemmarna 

värderar aspekten, jämfört med BlaBlaCar (13,8 %) där medlemmarna inte har som 

huvudsyfte att få rekommendationer av chauffören (diagram 1). I webbenkäten har det 

framgått att rekommendationerna skapar tillfälle för resenären att se och göra saker som 

lokalbefolkningen gör, vilket gör att upplevelsen blir mindre turistifierad.  
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Något som också gör upplevelsen mer äkta är när det inte sker ett utbyte av pengar 

(Couchsurfing 2015a), vilket vi tror är anledningen till att procentsiffran är så pass 

mycket lägre hos BlaBlaCar, där resenärerna inte är ute efter en autentisk upplevelse. 

Verksamheten menar själva att deras transportnätverk bedrivs av medlemmar och att 

mötet mellan medlemmarna i sig är det som skapar en autentisk upplevelse (BlaBlaCar 

2015a). Argumentet kan ses som lite vagt och saknar en tydlig koppling till just 

autenticitet. Fornos och Garibaldis (2015) definition av en autentisk upplevelse är att 

fördjupa sig och leva i en annan kultur och inte bara lära sig mer om landet och dess 

sevärdheter (Forno & Garibaldis 2015). Det autentiska skulle kunna vara att BlaBlaCars 

medlemmar vill interagera med nya människor under resan men troligtvis bara i form av 

socialt sällskap, eftersom siffror från enkäten tyder på att 41,4 % vill interagera med nya 

människor men endast 17,2 % svarade att ett av deras syften var kulturellt utbyte. 

Transporten från A till B var främsta anledningen till utbytet (41,4 %) och det har även 

framgått i majoriteten av intervjuerna med användarna av BlaBlaCar. Eftersom det 

jämfört med Couchsurfings medlemmar var ett färre antal medlemmar från BlaBlaCar 

som angav att ett kulturellt utbyte var ett huvudsyfte tolkar vi det som att de inte är 

intresserad av en autentisk upplevelse i samma utsträckning. Av den anledningen ser vi 

att det inte finns ett större motiv för verksamheten att arbeta med autenticitet i till 

exempel marknadsföringssyfte. Vi har också kunnat utläsa att 9 personer (6,9 %) har 

svarat att de främst använder sig av Couchsurfing för att de behöver någonstans att 

sova. Resultatet är väldigt lågt och tyder på att majoriteten av medlemmarna anser att 

Couchsurfing-upplevelsen handlar om mer än bara logi.  
 

Ines är en av dem som intervjuades om sin upplevelse och en av hennes största 

anledningar till att boka via BlaBlaCar var ett smidigt sätt att transportera sig på: “... det 

var ett enkelt sätt, det var billigt och vi hade åkt med liknande sida som sagt i Slovenien 

som fungerade jättebra. [...] Jag använder det främst för att åka från A till B.” (intervju 

2015). Utöver att det var ett enkelt transportsätt tyder även Ines svar på att budget 

spelade in när hon övervägde vilket resesätt hon skulle använda. 
 

5.2 Budgetresande 
Faktum är att det huvudsakliga syftet för BlaBlaCars användare är budget (72,4 %) 

vilket kan utläsas från enkätsvaren (diagram 1). Dessutom har det visats att majoriteten 

av intervjupersonernas främsta anledning till att välja BlaBlaCar är att det är ett billigt 

alternativ. Fyra av intervjupersonerna som använt sig av BlaBlaCar under sin semester 
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uttryckte att de jämfört priset med andra transportmedel innan de bestämde sig för att 

boka via BlaBlaCar. Vid samtliga tillfällen visade det sig att de vanliga transportmedlen 

så som tåg och buss var avsevärt dyrare. Till skillnad från BlaBlaCar så marknadsför 

inte Couchsurfings verksamhet budget på hemsidan. Här uttrycker man istället att man 

får erfara något som inte går att köpa för pengar (Couchsurfing 2015) och det blir 

tydligt när en användare kommenterade sitt senaste utbyte med Couchsurfing: “Well It 

was a great experience for me. It saves your budget but there is something more than 

that.” (webbenkät 2015). Vi tolkar det som att respondenten snarare ser att en fördel är 

att det är gratis men att det är andra aspekter som i slutändan avgör valet att välja 

Couchsurfing.  

 

Enkätsvaren påvisar att budget är tredje största anledningen (62 %) vilket betyder att 

budget fortfarande har en betydande roll, men inte lika stor som för BlaBlaCars 

användare. Precis som Couchsurfing.com uttrycker går det inte att köpa en upplevelse 

med kulturutbyte och allt vad det innebär men ändå är procentsiffran relativt hög. Det 

blir tydligt vid en jämförelse av budget (62 %), ett kulturellt utbyte (89 %) och lokalbos 

rekommendationer (50 %). Med den höga siffran anser vi att det är märkligt att tidigare 

forskning inte visat något större intresse för budget och inte heller hur det spelar in. De 

studier som vi har studerat har resulterat i att budget inte varit signifikant för 

användarnas val av Couchsurfing.  
 

5.3 Avgörande för utbytet  
Tillit är en aspekt som det däremot har studerats mycket om i tidigare Collaborative 

Consumption-studier. Förtroendet har tidigare visats vara avgörande mellan medlemmar 

i ett nätverkssamhälle inom Collaborative Consumption (Feng m.fl. 2004). Det har 

också visat sig ha en stor inverkan på konsumentens resebeteende (Papadopoulou m.fl. 

2001). Vår studie synliggör att med en saknad av en känsla av förtroende väljer man att 

inte resa med en viss person.  
 

5.3.1 Könets betydelse  
Något som forskning om resor inom Collaborative Consumption inte tidigare berört är 

hur tillit skiljer sig mellan män och kvinnor. I tabell 1 visas sambandet mellan könen på 

respondenterna och deras svar på frågan om de känner sig tryggare att resa eller bo med 

en person av samma kön. För kvinnor visade det sig ha betydelse för fler (40 %) än för 

antalet män (17,1 %). Däremot har det framgått att det inte spelar så stor roll för kvinnor 
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vilket kön personen har (60 %) och ännu mindre för män (71,1 %). Vi tror att 

förklaringen kan vara att den här typen av resenär är mer öppen till det som är 

främmande och dessutom inte är rädd för att träffa “främlingar” och likaså tror vi inte 

att kön har så stor betydelse. Det har å andra sidan genom våra intervjuer framgått att 

fem av de sex kvinnor som intervjuades uttryckte samma sak i frågan; de vill inte göra 

ett utbyte med en man. I frågan om det spelar någon roll svarade Ines, som använt sig av 

BlaBlaCar, att det har betydelse vilket kön chauffören har. Hon har endast åkt med män 

när hon haft sina vänner som sällskap och att åka med en manlig chaufför utan vännerna 

skulle inte vara ett alternativ. Julia, som också använt sig av BlaBlaCar kan inte heller 

tänka sig att resa med en manlig chaufför: “Det känns lättare att lita på kvinnor av 

någon anledning.” (intervju 2015). Istället har vi sett att intervjupersonerna hellre väljer 

att avstå från att boka än att åka med en manlig chaufför. 
 

Svar Female Male 

Yes 40	  % 17,1	  % 

No 0	  % 11,8	  % 

It	  doesn’t	  matter	  to	  me 60	  % 71,1	  % 

Tabell 1. Förtroende att göra ett utbyte med samma kön 

Enkätfråga: Do you feel more safe to travel or stay with the same gender?  

Chi2-test: 0,007 

 

Förtroendet är väsentligt för att ett nätverkssamhälle ska kunna fortleva och fylla sin 

funktion (Feng m.fl. 2004) och vi ser tydligt att BlaBlaCar har insett att de måste 

hantera problemet för att fortsätta finnas kvar på marknaden. De erbjuder därför en 

tjänst för bara kvinnor för att få dem att känna sig tryggare (BlaBlaCar 2013b). Louise, 

en av intervjupersonerna, använde sig av ladies only på hennes senaste resa för att hon 

kände sig tryggare fastän den kvinnliga chauffören inte hade fått något tidigare betyg 

från andra passagerare. Hon nämner också att hon heller inte bokat en resa om både 

chauffören och passagerarna hade varit män (intervju 2015), vilket går att knyta an till 

teorin om att tillit är en av de främsta anledningarna för att använda en tjänst inom 

Collaborative Consumption (Botsman & Rogers 2010).  
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Majoriteten av kvinnorna i webbenkäten har svarat att könet inte spelar någon roll, men 

vid en jämförelse mellan antalet kvinnor och män som svarat att de känner sig mer 

trygga att göra ett utbyte med en person av samma kön, så är svaren betydligt fler hos 

kvinnor. I de fallen då tilliten är låg har vi sett att kvinnliga medlemmar hellre väljer 

andra former av logi eller transportmedel. Här finns det en risk att verksamheterna så 

småningom kommer att förlora sin funktion (Feng m.fl. 2004). 
 

5.3.2 Överväganden innan bokning 
Av de kvinnliga respondenterna svarade 40 % (22 st) att de känner sig mer trygga att 

göra ett utbyte med en kvinna och 20,8 % (11 st) som överväger könet på 

värden/chauffören innan de bokar en resa. Alltså innebär det att endast hälften av de 

som svarade att de känner sig tryggare, överväger könet på personen de gör utbyte med. 

Vid en jämförelse av hur kvinnor och män har svarat kan vi se att det skiljer sig 

betydligt mer i frågan om trygghet (tabell 1) och i frågan om övervägande (tabell 2). 

Kvinnor som har svarat ja är 40 %, medan män som svarat ja är 17,1 %. I tabell 2 kan 

man se att 20,8 % av kvinnorna överväger kön och 21,6 % av männen, vilket inte visar 

på en betydande avvikelse. 
 

 

Female Male 

Yes 20,8	  % 21,6	  % 

No 79,2	  % 78,4	  % 

Tabell 2. Övervägande av kön innan bokning.  

Enkätfråga: What do you consider before you make a booking? 

Chi2test: 0,868 

 

När tabell 1 och tabell 2 sätts i relation till varandra blir det klart att trots att kvinnan 

känner sig tryggare med en kvinna så är det inte lika avgörande innan bokning, istället 

är det andra faktorer som har större inverkan. Enligt chi2-testen som utfördes visar det 

på att resultaten i tabell 1 (0,007) är mer generaliserbar än i tabell 2 (0,868). Vi kan 

alltså inte säga något om att män eller kvinnor har större angelägenhet att svara att de 

överväger kön innan de gör en bokning eftersom det inte finns några statistiska 

säkerställda skillnader i just det här övervägandet. Om man skulle göra testet igen så är 

oddsen höga att respondenterna skulle svara samma igen.  
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Diagram 2. Övervägande (Couchsurfing och BlaBlaCar) 

Enkätfråga: What do you consider before you make a booking? 

 

5.3.3 Recensioner och rekommendationer 
Som framgår i diagram 2, är recensioner och rekommendationer det som en användare 

av Couchsurfing eller BlaBlaCar främst överväger innan bokning. När vi utformade 

svarsalternativen tänkte vi att tidigare erfarenheter innebar antalet gånger man har varit 

värd eller chaufför. Vi har sett i efterhand att det kan finnas fler tolkningar. Det kan till 

exempel tolkas som ett samlingsnamn av recensioner eller rekommendationer då det 

också handlar om tidigare erfarenheter. De flesta medlemmar av Couchsurfing och 

BlaBlaCar har svarat att de överväger tidigare recensioner och rekommendationer. Vi 

ser att vi och medlemmarna kan ha tolkat svarsalternativen på olika sätt och därför anser 

vi att det inte är relevant att behandla tidigare erfarenheter som ett övervägande. 

 
Utbytet av recensioner och kommentarer på Collaborative Consumption-

nätverkssamhällen möjliggör andra medlemmar att ta del av dem för att få en rättvis 

bild och skapa förtroende på hemsidan (Forno & Garibaldis 2015), vilket i vår studie 

har framgått vara ett bidrag till ökat förtroende. Från enkäten går det att utläsa att innan 

användaren bokar en resa så granskar denne främst recensioner eller rekommendationer 

(82,3 %) som värden eller chauffören har fått vid tidigare utbyten (diagram 2).  
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Både BlaBlaCar och Couchsurfing uppmanar sina medlemmar att ha en väl ifylld profil 

för att andra ska få en bild av vem man kommer bo eller åka med. De menar också att 

det är viktigt att granska den potentiella värdens eller chaufförens profil innan man 

väljer att boka då det skapar en uppfattning om personen (Couchsurfing 2015d; 

BlaBlaCar 2015a). Julia som använt sig av BlaBlaCar vid ett par tillfällen berättar att 

hon och hennes kompisar vid deras senaste tillfälle försökte läsa på så mycket som 

möjligt om personen innan för att få en bild av honom eller henne, de tittade bland annat 

efter hur många utbyten chauffören tidigare gjort och vad för recensioner personen fått. 

De ville också se vad chauffören skrivit om sig själv för att se om bilden stämde 

överens med den bilden andra medlemmar hade gett i recensionerna. Julia säger att hon 

vid alla hennes tillfällen har lagt stor vikt vid att ta reda på så mycket så möjligt om 

chauffören innan hon bokat en resa (intervju 2015). Precis som Julia så berättar Rosa att 

hon också läser recensionerna innan hon bestämmer sig för att sova hos en person: 
 

“I read all the reviews, so I know what to expect and it makes me feel that the person is 

safe to stay with. I also check the information about themselves and some photos. Often, 

the more information they give, the more trustworthy I find them.” (intervju 2015) 

En väl ifylld profil skapar alltså ett visst förtroende till en person och kan i Julias och 

Rosas fall vara avgörande för om de bokar eller inte. Om de i sin tur är nöjda med deras 

resa är det troligt att de lämnar en positiv recension, likaså om de är missnöjda med 

resan skulle de förmodligen skriva en negativ recension. Ju fler positiva recensioner en 

person har desto större är chansen att man känner ett förtroende till chauffören. 

Recensioner eller rekommendationer kan alltså vara avgörande för om man bokar eller 

inte då tillit har visat sig ha en stor inverkan på konsumentens resebeteende 

(Papadopoulou m.fl. 2001). Det kan också stödjas av resultat från vår empiriinsamling 

där fem av sju intervjupersoner och 107 st respondenter (av totalt 134) menar att de 

överväger recensioner eller rekommendationer innan de bokar. 
 

5.3.4 Övriga överväganden 
Några påverkande faktorer som tidigare forskningsstudier om Collaborative 

Consumption inte har undersökt är ålder, språkkunskaper, profilbild och nationalitet. I 

vår webbenkätundersökning har det framgått att ålder (46,9 %) (diagram 2) är den näst 

största faktorn vilket innebär att den spelar roll för nästan hälften av våra respondenter. 

Däremot är skillnaden stor mellan ålder och recensioner och rekommendationer vilket 
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betyder att Collaborative Consumption-användarna i vår studie till den större delen inte 

prioriterar värden eller chaufförens ålder men att det ändå är av betydelse. Att 

procentsiffran är så pass mycket lägre tror vi beror på att den här typen av resenärer har 

gemensamma karaktärsdrag där det krävs tillit till främlingar, precis som Botsman och 

Rogers (2010) har kommit fram till (Botsman & Rogers 2010). Vi tror därför att ålder 

inte spelar in lika mycket som tidigare erfarenheter och rekommendationer vid bokning. 

För Couchsurfing-resenären kan man istället säga att personligheten är det relevanta och 

för BlaBlaCar handlar det om budget och transport. 
 

Med 42,3 % av svaren är profilbilden det tredje övervägande för respondenterna. För att 

profilen ska vara trovärdig är det viktigt att den stämmer överens med den verkliga 

bilden av personen. I Molz (2013) studie uttrycker Couchsurfing-användare vikten av 

att ha en väl ifylld profil där de lägger upp bilder, vilket ökar tillförlitligheten (Molz 

2013). Lika väl som ålder är profilbilden inte en avgörande faktor. I en av intervjuerna 

berättar Rosa varför hon inte skulle välja en viss person: “Some only have a profile 

picture of themselves, but I also want to know where I am staying. Others only have a 

photo of the room, but I would like to know the person as well.” Hon menar här att både 

profilbilden och bilder på hur hemmet ser ut är lika viktiga då de skapar en bild av hur 

värden är som person. Rosa är den enda intervjupersonen som har nämnt något om 

profilbild. Vi ser också att respondenterna i enkäten överväger profilbilden till viss del, 

men inte alls i samma utsträckning som de största faktorerna.  
 

Att värden eller chauffören man gör utbyte med pratar samma språk som en själv har i 

vår studie visats inte spela någon stor roll, det var endast 30 % av respondenterna som 

kryssade i svarsalternativet. Ännu färre respondenter påverkas av värdens eller 

chaufförens nationalitet (9,2 %) vid bokning. Tidigare forskningsstudier inom 

Collaborative Consumption har inte undersökt hur dessa två aspekter påverkar tilliten 

hos användaren och i vår studie har det framgått att samma språkfärdigheter har en viss 

påverkan medan nationalitet har en väldigt liten påverkan. Under intervjuerna ställdes 

frågan vad de överväger innan de bokar sin resa, men det var ingen som svarade att 

varken ålder, språkkunskaper och nationalitet hade någon påverkan. Precis som ålder 

tror vi att språkkunskaper och nationalitet spelar ännu mindre in på grund av att man 

som resenär inom båda verksamheterna främst går efter tidigare erfarenheter, 

personlighet (Couchsurfing) och pris (BlaBlaCar). Vi antar att de flesta som använder 

sig av verksamheterna också har en viss kunskap av engelska eftersom många reser 
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utomlands när de använder sig av dem och interagerar med människor från hela världen. 

Således är man inte beroende av att göra ett utbyte med en person som pratar samma 

språk som en själv. 

 

5.4 Informationsteknologins påverkan 
I tidigare forskningsstudier har det diskuterats att internet är en viktig byggnadssten för 

att verksamheter så som Couchsurfing och BlaBlaCar ska fungera och vara tillgängliga 

för Collaborative Consumption-användare. Framväxten av teknologiska innovationer så 

som mobilapplikationer har ytterligare underlättat för användarna (Bardhi & Eckhardt 

2012). Möhlmanns (2015) studie resulterade i att varken internet eller smartmobilen 

hade någon inverkan på Airbnbs och Car2gos medlemmars användning av sidorna. Med 

vår fråga om hur användarna bokade sin senaste resa ville vi undersöka i vilken 

utsträckning de använder sig av hemsidan, smartmobilen och mobilapplikationerna vid 

bokningen, för att pröva Möhlmanns (2015) hypotes: att smartmobilen inte har någon 

inverkan på medlemmars användning av sidorna.  
 

Svar Antal % 

Through	  the	  browser	  on	  my	  

mobile 

14 10,4	  % 

At	  the	  website 84 62,2	  % 

Through	  the	  app 37 27,4	  % 

Tabell 3. Bokningssätt 

Enkätfråga: How did you book your stay/ride? 

 

Majoriteten av respondenterna bokade via hemsidan (62,2 %) och inte via en 

smartmobil (tabell 3). 27,4 % använde en mobilapplikation när deras senaste bokning 

gjordes. Mobilapplikationer har alltså skapat möjligheten för medlemmarna att boka via 

en smartmobil och mer än en fjärdedel av respondenterna i vår studie har gjort det. 

Faktum är att av de som har bokat via sin smartmobil så har majoriteten använt sig av 

mobilapplikationen och inte den vanliga webbläsaren på mobilen (10,4 %). Det ser vi 

stödjer Bardhi och Eckhardt (2012) som menar att mobilapplikationer har underlättat för 

Collaborative Consumption-användare (Bardhi & Eckhardt 2012) och vi tror att de 
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medlemmar som bokat via mobilapplikationen har varit “på resande fot” eftersom det 

kan ses som ett enklare sätt att göra en bokning. I dagens samhälle bär de flesta alltid 

med sig sin mobil och mobilapplikationen är mer lättillgänglig att använda istället för 

att starta sin dator eller leta reda på en dator man kan låna när man är ute och reser. I 

webbenkäten har det framgått att BlaBlaCars användare till en större utsträckning 

kryssat i att de väljer att samåka på grund av att det är ett enkelt sätt att boka på resande 

fot (31 %), men det är samtidigt endast det fjärde största syftet för dem (diagram 1). Det 

var dock betydligt fler som bokade via hemsidan på en dator eller surfplatta. Samtliga 

intervjupersoner använde en dator vid deras senaste bokningstillfälle och en av dem 

uttryckte att hon tyckte att det var det enklaste alternativet. Anledningen till att samtliga 

intervjupersoner och majoriteten av respondenterna i enkäten bokat sin resa via datorn 

tror vi kan bero på att de flesta planerar sin resa hemifrån och därför väljer att boka den 

innan. Däremot så har smartmobilen gjort det möjligt för de som vill boka under sin 

resa att göra det, tack vare informationsteknologins utveckling.  
 

5.4.1 Sociala mediers påverkan 
Majoriteten av respondenterna från webbenkätundersökningen blev introducerade till 

antingen BlaBlaCar eller Couchsurfing genom en vän (tabell 4). Det var också sex av 

sju intervjupersoner som blev introducerade på samma sätt. 
 

Svar Antal % 

Friend 79 65,3	  % 

Social	  media 33 27,3	  % 

Media 7 5,8	  % 

Don’t	  know 2 1,7	  % 

Tabell 4. Introduktion till verksamheterna 

Enkätfråga: How did you get introduced to Couchsurfing/BlaBlaCar? 

 

Collaborative Consumption-resenären har visat sig vara enormt präglad av den sociala 

nätverksteknologin och delar gärna med sig av sina upplevelser på sociala medier (Molz 

2013). I vår enkätundersökning har det framgått att drygt en fjärdedel (27,3 %) av 

respondenterna blivit introducerade genom sociala medier, vilket är en ganska låg siffra 
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med tanke på Molz teori om att resenären är enormt präglad. Rosa berättade själv under 

intervjun att hon blev introducerad av en vän, men att hon flera gånger lagt upp bilder 

på sociala medier om sina upplevelser och att hon med detta hoppas kunna uppmana 

andra resenärer att också välja Couchsurfing. Vid frågan om hon tror att inläggen 

påverkar hennes vänner så svarade hon: 
 

“Yes, I think so. Many people in my daily environment didn’t know about it or were 

scared to use it. Now that they have heard my experience, they know more about it and 

are thinking about using it as well. They can see that I had a great experience for free, 

so they are willing to use it as well now that they know it’s safe.” (intervju 2015) 

 

När Rosa lagt upp bilder om sina upplevelser så tror hon att det har påverkat många 

människor positivt. Hon tror att det har lett till att de skulle överväga Couchsurfing som 

logi eftersom de har sett hur nöjd hon varit med sina utbyten. Gössling och Stavrinidi 

(2015) menar att sociala medier har en otroligt stor påverkan på resenärens beteende 

och att man genom att dela bilder sprider kunskap utan att man egentligen reflekterar 

över det. Bilden kan i sin tur få läsaren att vilja uppleva samma känsla eller sak 

(Gössling & Stavrindi 2015). Därav så kan vi förstå sociala mediers påverkan på 

resenärens resebeteende och varför vänner till Rosa kanske börjar överväga att använda 

Couchsurfing. 
 

En av anledningarna till att respondenterna i enkätundersökningen inte präglats av 

sociala medier i så stor utsträckning tros kunna bero på att det fanns ett stor bortfall (32 

st) vid frågan om hur man blev introducerad till BlaBlaCar eller Couchsurfing. Det går 

därför att säga att resultatet hade kunnat se annorlunda än vad det gör nu. En annan 

faktor som kan ha påverkat resultatet är att man hellre lyssnar på någon som man litar 

på, förslagsvis en vän, men också att det kan ha funnits flera tolkningar av begreppet 

“vän” när respondenten svarade på frågan. Det kan till exempel vara så att en vän på 

Facebook lagt upp en bild eller status och att respondenten då fyllt i frågan att de blivit 

introducerade via en vän trots att det skedde över sociala medier.  

 
5.5 Resenärens gemensamma värderingar  
I Rosens m.fl. studie (2011) har det framgått att det finns ett samband mellan känslan av 

tillhörighet och att skapa en vänskap med likasinnade människor (Rosen m.fl. 2011). 

Man kan alltså känna en viss tillhörighet med de likasinnade människorna som finns i 
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samma nätverkssamhälle och skapa vänskap. 30,1 % (tabell 5) av respondenterna i vår 

studie har gjort ett utbyte med samma person mer än en gång på grund av att de har 

skapat en vänskapsrelation med värden eller chauffören efter att de använt sig av 

Couchsurfing eller BlaBlaCar. Vid en jämförelse av verksamheterna går det tydligt att 

se en skillnad. 35,8 % av Couchsurfings medlemmar har svarat att de gjort ett utbyte 

med samma person mer än en gång, medan det endast var 10 % av BlaBlaCars 

medlemmar som hade gjort detsamma. Det betyder att medlemmar av Couchsurfing i en 

mycket större utsträckning har gjort mer än ett utbyte tillsammans för att de blivit 

vänner. Här kan vi inte dra en slutsats att de blivit vänner just på grund av att de känner 

någon tillhörighet, men det finns ändå en chans att, precis som Botsman och Rogers 

(2010) menar, att resenärerna i nätverkssamhällena vill få kontakt med likasinnade 

människor (Botsman & Rogers 2010) och skapa vänskap. Anledningen till att 

BlaBlaCars medlemmar angett att de inte gjort ett utbyte med samma person flera 

gånger i samma utsträckning förmodar vi bero på att den resenären är främst intresserad 

av transporteringen. Men även för att föraren möjligen inte kör samma rutt vid samma 

tillfälle som resenären är i behov av en resa. I det fallet är Couchsurfing mer tillgängligt 

eftersom det inte handlar om förflyttning. 
 

Svar Antal % 

Yes,	  I	  trust	  that	  person 23 16,9	  % 

Yes,	  we	  have	  become	  friends 41 30,1	  % 

Yes,	  but	  it	  was	  not	  planned,	  the	  destination	  was	  my	  

priority 

16 11,8	  % 

No 56 41,2	  % 

Tabell 5. Utbyte med samma person 

Enkätfråga: Have you made an exchange with the same person more than once? 

 

Som Hersberger m.fl. (2007) menar så spelar gemensamma värderingar bland 

användarna in vid i vilken grad man känner tillhörighet till varandra (Hersberger m.fl. 

2007) och i webbenkätundersökningen har det framgått att medlemmarna själva anser 

att de delar gemensamma värderingar. En användare av både Couchsurfing och 
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BlaBlaCar uttryckte: “I think what is unique about both Communities is that there is 

people that more or less share some sort of similar values such as the curiosity to meet 

new people, make new experiences.” (webbenkät 2015) och som en annan användare av 

verksamheterna håller med om: “The people we can meet through these platforms. 

Specially in Couchsurfing, people tend to be very open-minded.”(webbenkät 2015). Här 

tyder det också på att de känner en viss identifiering med gruppen, som också är en 

faktor vid tillhörighet (Hersberger m.fl. 2007). Ett annat exempel är Couchsurfing-

medlemmen som kommenterade att värdar och gäster generellt är väldigt öppna och 

positiva. Det har visats att framför allt Couchsurfings respondenter uttryckte att 

medlemmarna generellt delar lika karaktärsdrag; öppna människor med likvärdiga 

värderingar. Wellman m.fl. (2003) beskriver att Couchsurfing skapar möjlighet för 

möten mellan människor som delar samma intressen och värderingar (Wellman m.fl. 

2013) och det har även framgått i Couchsurfing-användarnas svar i vår studie. I frågan 

om medlemmarnas huvudsyfte med utbytet visade det sig att 82 % av Couchsurfings 

användare hade svarat alternativet att träffa nya människor, jämfört med 44,8 % av 

BlaBlaCars användare. Känslan av gemenskap och tillhörighet har visats vara en 

anledning till att man deltar i Collaborative Consumption (Albinsson & Perera 2012) 

och i vår studie har det framgått att det spelar en större roll för Couchsurfings 

medlemmar. Som diskuterats tidigare är istället huvudsyftet med ett utbyte med 

BlaBlaCar att resa till ett billigare pris (diagram 1). Ändå är syftet att träffa nya 

människor näst största huvudsyftet för dem.  
 

5.5.1 Couchsurfings evenemang skapar gemenskap  
Rosen m.fl. (2011) menar att medlemmar som träffats i verkligheten på olika 

Couchsurfing-aktiviteter känner en större tillhörighet och förstärkt gruppidentitet än de 

som endast kommunicerar online (Rosen m.fl. 2011). Det går att koppla till de så 

kallade Couch Crashes som medlemmar i Couchsurfing anordnar. Här träffas de över 

några dagar och har gemensamma aktiviteter och utforskar staden från 

lokalbefolkningens perspektiv (Couchsurfing 2015e). En av respondenterna i 

webbenkäten har uttryckt att couchsurfare är likasinnade människor som tycker om att 

dela med sig av sina egna ägodelar, vilket Botsman och Rogers (2010) menar är nyckeln 

till att nätverkssamhällen inom Collaborative Consumption ska fungera. De hävdar 

också att dagens resenär strävar efter att få kontakt med likasinnade människor i olika 

nätverkssamhällen för att få känna tillhörighet (Botsman & Rogers 2010). Det gör att vi 

får en bild av varför respondenterna svarat som de gjort. 
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 Yes No No,	  but	  I	  would	  like	  to 

Interact	  with	  new	  

people 

84,5	  % 45,8	  % 84,2	  % 

Tabell 6. Samband mellan att ha som huvudsyfte att vilja interagera med nya människor 

och att delta i ett Couchsurfing-evenemang  

Chi2- test: 0,000 

 

84,5 % av Couchsurfings medlemmar som har som huvudsyfte att interagera med nya 

människor under utbytet har deltagit i en Couch Crash (tabell 6). Intresset för att delta i 

ett evenemang har också visats vara högt för de som vill interagera med nya människor 

(84,2 %). Resultatet i frågan kan statistiskt säkerhetsställas då chi2-testet visar ett stort 

samband (0,000). Till exempel sade Julia i intervjun att hennes främsta syfte till att välja 

Couchsurfing istället för andra resesätt är för att hon vill träffa många nya människor 

(intervju 2015). Genom att gå på Couch Crashes så är möjligheten stor att träffa nytt 

folk och Freeman (1979) påstår att när människor kommunicera med varandra inom 

nätverk som Couchsurfing så skapas ett band till andra individer (Freeman 1979). 

Bandet kan tolkas som en slags vänskapsrelation som vidare kan ligga grund för en 

längre och djupare relation med personen. Enkätundersökningen har visat att det finns 

ett visst samband (17,2 %) mellan de som har varit på en Couch Crash och har som 

syfte med utbytet att bygga långsiktiga relationer. Procentsiffran visade sig vara rätt så 

låg och det tror vi kan bero på att de som deltar snarare är ute efter att få 

rekommendationer från lokalbefolkningen eller är där endast för att interagera med 

andra vid just det tillfället. Däremot berättade Rosa i intervjun att hon och hennes 

kompis har kontakt med en kvinna de bodde hos i Casablanca och att de är välkomna att 

hälsa på eller bo hos henne fler gånger (intervju 2015). Begäran att känna en viss 

tillhörighet är därför i vår studie av mindre betydelse för respondenterna då majoriteten 

(55,2 %) angav att rekommendationer om platsen var högre prioriterat. 
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6 Samband mellan Collaborative Consumption och det 
nutida resebeteendet 
Med uppsatsen har vi undersökt sambandet mellan resenärers nutida resebeteende och 

aspekterna autenticitet, tillit, tillhörighet, informationsteknologi och budget inom 

Collaborative Consumption. Vi har kunnat se det nutida resandet genom att undersöka 

hur Collaborative Consumption har en inverkan på Couchsurfings och BlaBlaCars 

medlemmar.  

 

Respondenterna i webbenkäten hade möjlighet att uppge sin nationalitet i webbenkäten. 

Syftet var att ta reda på om resebeteendet skiljer sig åt mellan nationaliteterna. Vid 

sammanställning av datan visade det sig att det inte fanns ett representativt antal från 

varje land och vi har därför inte kunnat dra några slutsatser.  
 

6.1 Det nya sättet att resa på  
Eftersom resenären i dag söker efter en upplevelse som präglas av intimitet där 

mellanhanden slopas har Collaborative Consumption blivit en del av det nutida sättet att 

resa på. I vår studie har resultaten från undersökningen av medlemmar av Couchsurfing 

påvisat att autenticitet är en bidragande faktor till varför de väljer den här typen av 

resesätt. Studien har bekräftat tidigare teorier om att den nutida resenären har ett 

betydligt större intresse att få en autentisk upplevelse under resan. Att Couchsurfing 

anses mer autentiskt tros kunna bero på att det inte sker något utbyte av pengar, istället 

har det framgått i studien att den autentiska upplevelsen som Couchsurfings användare 

främst söker är att få ta del av den lokala kulturen och interagera med lokalbefolkningen 

och på platsen man besöker. Likaså har det visat sig att få rekommendationer om 

besöksmålet av sin värd är något som utmärker varför de valt att resa med 

Couchsurfing. Den autentiska upplevelsen skiljer sig avsevärt mellan verksamheterna 

där huvudsyftet för BlaBlaCars resenärer inte är att uppleva något autentiskt, utan om 

att transporteras från A till B. 
 

Resenärer väljer att boka en resa med BlaBlaCar framför andra transportmedel på grund 

av det lägre priset. För Couchsurfings resenärer är budget den tredje största faktorn till 

valet av resa men till skillnad från BlaBlaCar är det inte avgörande för vad man väljer. 

Det främsta syftet för Couchsurfings medlemmar är istället det kulturella utbyte man 

får. 
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6.2 Vem kan man lita på? 
Resultatet har också visat att tillit till andra Collaborative Consumption-användare 

skiljer sig beroende på om man är man eller kvinna, något som tidigare studier om resor 

inom området inte undersökt. Majoriteten av de kvinnliga och manliga respondenterna 

bryr sig inte om vilket kön personen de gör utbyte med har. Däremot har det visats att 

det för kvinnor har en mycket större betydelse än för män. Trots att de kvinnliga 

medverkande i vår studie menar att könet på värden eller chauffören har betydelse så 

har det framgått att det inte avgörande är för samtliga kvinnor. När de väl bokar resan så 

överväger de andra faktorer mer än kön. Det finns dock inte några statistiska 

säkerställda skillnader mellan män och kvinnor i frågan om att de överväger kön innan 

bokning. 
 

Recensioner och rekommendationer är det som användare av Couchsurfing och 

BlaBlaCar främst överväger innan de bokar sin resa. I vår studie har det inte visats 

några betydande skillnader i svar bland användare av verksamheterna, inte heller mellan 

män och kvinnor. Recensioner, rekommendationer och en väl ifylld profil har också 

visat sig skapa tillförlitlighet till värden eller chauffören och kan vara avgörande för om 

resenären bokar en resa med personen. Om värden eller chauffören har fått flera positiva 

recensioner ökar förtroendet eftersom tidigare personer varit nöjda med det utbytet. Vad 

gäller negativa recensioner så minskar de förtroendet till personen och istället väljer 

man som resenär en annan värd eller chaufför.  
 

Ålder visade sig vara det näst största övervägandet innan man bokar en resa men 

prioriteras inte i samma utsträckning som recensioner och rekommendationer. Att ha en 

trovärdig profilbild var inte särskilt väsentligt i jämförelse med de andra större 

faktorerna och resultatet skiljde sig inte heller mellan män och kvinnor. Andra faktorer 

som också visade sig prioriteras lågt var nationalitet och att värden eller chauffören 

pratar samma språk som en själv. Istället tolkar vi det som att man främst går efter 

tidigare erfarenheter, personlighet (Couchsurfing) och pris (BlaBlaCar). 
 

6.3 Informationsteknologins avtryck 
Majoriteten (62,2 %) av respondenterna bokade sin senaste resa via hemsidan på en 

dator eller surfplatta och inte via en smartmobil. Mer än en fjärdedel av respondenterna 

använde en mobilapplikation, vilket tyder på att mobilapplikationer har skapat 

möjligheten för dem att boka på ett enklare sätt. Av de som använt sin smartmobil har 
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de flesta använt sig av en mobilapplikation och där vi ser en koppling till Bardhi och 

Eckhardts (2012) teori om att mobilapplikationer har underlättat för resenärer inom 

Collaborative Consumption. Smartmobilen har en betydelse för resenärerna men 

samtidigt var det betydligt fler som bokade via hemsidan på en dator eller surfplatta. 
 

Det har framgått att vänner har en stor inverkan på respondenterna i vår studie då 

majoriteten av dem blev introducerade till verksamheterna genom en vän. En fjärdedel 

av respondenterna blev introducerade via sociala medier, vilket är en liten mängd med 

tanke på Molz (2013) teori om att Collaborative Consumption-resenärer blir enormt 

påverkade av sociala medier. Ett resonemang om varför resultatet vi fick ser ut som det 

gör tros ligga i att det fanns ett stort bortfall i frågan (32 st) men också för att det kan ha 

funnits flera tolkningar av begreppet ”vän” när respondenten besvarade frågan. 
 

6.4 Främling blir vän 
Av Couchsurfings respondenter var det 35,8 % som har gjort mer än ett utbyte med 

samma person på grund av att de blivit vänner. Det är betydligt fler än vad BlaBlaCars 

användare svarade (10 %). Här har vi sett att det finns en chans att resenärerna vill få 

kontakt med likasinnade människor (Botsman & Rogers 2010) och skapa vänskap. I 

kategorin har det också framgått att medlemmarna själva anser att de delar 

gemensamma värderingar. Dessutom har det visats att framför allt Couchsurfings 

respondenter delar vissa lika värderingar så som att de är öppna mot främlingar. Ett stort 

antal av Couchsurfings användare (82 %) har valt resesättet för att de vill träffa nya 

människor, medan det för BlaBlaCars användare var det nästa största syftet. Det har 

setts en koppling till att en anledning till att delta i Collaborative Consumption är att 

känna gemenskap och tillhörighet och det har framgått främst av svaren från 

Couchsurfings användare. 
 

Sambandet mellan de Couchsurfing-medlemmarna som har deltagit i en Couch Crash 

eller de som skulle vilja delta och att interagera med nya människor tyder på att 

medlemmarna vill känna tillhörighet, vilket kan skapas genom de arrangerade 

evenemangen. Botsman och Rogers (2010) påstår att dagens resenär stävar efter att få 

kontakt med likasinnade människor som i sin tur leder till att man känner tillhörighet 

(Botsman & Rogers 2010). Med deras teori kan vi utläsa varför respondenterna har 

svarat som de gjort. 
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Vi har också upplevt att resenären snarare värderar rekommendationer från 

lokalbefolkningen under evenemanget eller är på en Couch Crash endast för att 

interagera med andra vid just det tillfället; de har alltså inte ett så stort intresse av att 

bygga långsiktiga vänskapsrelationer. 

6.5 Sammanfattningsvis… 
Har vi med vår uppsats kunnat se samband mellan aspekternas inverkan på 

Collaborative Consumption-resenärers resebeteende och bidragit med ny kunskap.  

Aspekterna autenticitet, tillit, tillhörighet, informationsteknologin och budget har 

således framgått ha en inverkan på resenärens nutida resebeteende. Både vad gäller 

vilka aspekter man påverkas av vid övervägningen innan bokning samt motiven bakom 

dem.   
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7.2 Intervjuer 
 
7.2.1 Personlig kommunikation 
Louise 2015-11-17 
Josef 2015-11-21 
 
7.2.2 Skype 
Carin 2015-11-21 
Rebecca 2015-11-17 
Ines 2015-11-18 
Julia 2015-11-19 
 
7.2.3 Skriftlig kommunikation 
Rosa 2015-11-17 
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8 Bilagor 
8.1 Bilaga 1 Webbenkät på engelska  
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8.2 Bilaga 2 Webbenkät på spanska 
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8.3 Bilaga 3 Webbenkät på tyska 
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8.4 Bilaga 4 Meddelande till medlemmar 
1. Meddelande på engelska 
 
Hi X, 
my name is Sophia and I am studying Tourism at Linnaeus University, Sweden. I am 
doing my bachelor’s thesis about BlaBlaCar and Couchsurfing and the members’ 
experiences. If you have used either of it as a member or passenger, it would make me 
very happy if you could help me by answering a short questionnaire about your 
experience. It would help me a lot and I would be grateful as it would be very rewarding 
for my study. 
 
Please refer to your latest trip. 
 
Here is the link to the questionnaire: http://goo.gl/forms/qmcNWkRQF5 Thank you! 
 
2. Meddelande på tyska 
Hallo X, 
mein Name ist Sophia und ich studiere Tourismus an der Linnaeus University, 
Schweden. Ich mache meine Bachelorarbeit über BlaBlaCar und Couchsurfing und über 
die Erfahrungen der Mitglieder. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir, durch die 
Beantwortung eines kurzen Fragebogens über Ihre Erfahrungen, helfen könnten. 
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, da es mir bei meinem Studium sehr helfen würde. 
 
Bitte beziehen Sie sich auf Ihre letzte Reise. 
 
Hier ist der Link zum Fragebogen: http://goo.gl/forms/SH1Jm0gcHN Vielen Dank! 
 
You find an English version here: http://goo.gl/forms/U3RlHzHz0s 
 
3. Meddelande på spanska 
 
Hola X, 
mi nombre es Sophia y estoy estudiando Turismo en la Universidad de Linnaeus, 
Suecia. Estoy haciendo una tesis sobre Couchsurfing y BlaBlaCar y las experiencias de 
los miembros. Le agradecería si usted me podría ayudar al responder un breve 
cuestionario sobre su experiencia. Me ayudaría mucho ya que sería muy gratificante 
para mi estudio. 
 
Por favor, consulte a su último viaje. 
 
Aquí está el enlace al cuestionario: http://goo.gl/forms/grw0fM6cUO Muchas gracias! 
 
You find an English version here: http://goo.gl/forms/U3RlHzHz0s  
 
 


