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ABSTRACT 
 

Arbetets art:   Kandidatuppsats, 15 hp 

Sidantal:   40 

Titel:   Från känd till okänd: En kvalitativ studie över  

crowdshippingföretags arbete med att öka konsumenters tillit  

Författare:   Filippa Marcus & Gerhard Hafström 

Handledare:   Hervé Corvellec 

Datum:   2017-05-24 

Sammanfattning:   Syftet med uppsatsen är att förklara hur crowdshippingföretag arbetar för att 

skapa förtroende och tillit för crowdshipping genom att studera företagens 

tilltiskapandeprocesser samt deras syn på tillit. Detta har vi studerat närmare 

med hjälp av följande frågeställningar: Vilka tillitsskapande processer 

tillämpar crowdshippingföretagen? och Hur ser crowdshippingföretag på tillit?  

 

För att besvara dessa frågor har vi genomfört en kvalitativ studie som 

baseras på sex intervjuer med företrädare från olika 

crowdshippingföretag. Vi har valt att avgränsa studien till ett 

företagsperspektiv där företagen arbetar med business-to-consumer och/eller 

peer-to-peer. Datainsamlingen är grunden till den analys som genomförts inom 

ramen för studien.   

 

Problematiken inom crowdshipping grundar sig i att privatpersoner såväl som 

företag tvingas placera sin tillit till privatpersoner istället för företag. Det är 

därför viktigt för crowdshippingföretag att förstå hur de skapar tillit gentemot 

sina konsumenter.  

 

Resultaten visar att det finns två sätt för företagen att skapa tillit; genom 

digitaliserad tillit och genom att utnyttja redan befintlig tillit i exempelvis en 

by. Oftast inkorporerar dessa två med varandra. Vidare ser företagen olika på 

nivån av självreglering på plattformen. Slutligen konstateras det att lagar inte 

uttrycks som tillitsskapande utan något nödvändigt.  

 

Nyckelord:   Crowdshipping, crowdsourcing, crowdsourced delivery, digital  

trust, sharing economy, trust capital och brand trust   
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FÖRORD 

 

Vi har under vår kandidatuppsats fördjupat oss i crowdshippingföretags arbete för att öka konsumenters 

förtroende för crowdshipping genom att studera företagens tillitsskapande processer och syn på tillit. Dessa 

månader har varit både utmanande och lärorika och vi hoppas att du som läsare får en ökad förståelse för 

områdets komplexitet och kunskap i hur crowdshippingföretag arbetar för att öka konsumenters förtroende.  

 

Vi vill tacka medverkande företrädare från Freelway, Hitch, Nimber, PiggyBaggy, PiggyBee och Qui-Go. 

Utan er tid, ärlighet och öppenhet hade studien inte varit genomförbar; vi hade inte nått varken samma 

resultat eller insikter. Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Hervé Corvellec för kontinuerlig 

vägledning, tillgänglighet och feedback. 

 

Trevlig läsning! 

 

Gerhard Hafström & Filippa Marcus  

Lund, 24 maj 2017 
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1.0 INLEDNING 
 
Kommande kapitel introducerar bakgrunden till vår forskningsstudie och varför studiens fokus mynnar ut i 

crowdshippingföretags syn på crowdshipping och arbete med tillitsskapande processer. Därefter presenteras 

studiens problemformulering, syfte samt vilka frågeställningar som hjälper oss att besvara vårt syfte. 

Kapitlet avslutas med att läsaren vägleds genom uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Tillit har tidigare begränsats till nära kretsar, familj och vänner. En persons anseende i ett samhälle, 

vanligtvis en by, var en bidragande indikator människor förlitade sig på när de bestämt huruvida de skulle 

samarbeta eller inte. Handelsmän under medeltiden var i behov av att skeppa varor långa sträckor samtidigt 

som de behövde lita på den representant som distribuerade varorna åt dem. För att undvika att själva behöva 

resa med varorna fanns behov av att skapa tillit mellan inblandade parter. (Mazzella, Sundararajan & 

D’espous, 2016) Möjligheten att ta hjälp av andra personer för att utföra tjänster har idag förflyttats till 

privatpersoner samtidigt som att vikten av tillit kvarstår. Idag hyr privatpersoner ut sina bostäder, agerar 

taxiförare, monterar samman IKEA möbler och utför andras leveranser när de har tid. Dessa personer är 

varken anställda på ett företag eller tillhör en förening, utan de representerar sig själva, som privatpersoner. 

Dessa tjänster kopplar direkt samman konsumenten med produktionskällan, minskar betydelsen av 

medlande företag och går under benämningen crowdsourcing som bottnar i affärsmodellen 

delningsekonomi. (Sundararajan, 2016) 

 

Delningsekonomin handlar om att ta vara på underutnyttjade tillgångar för att tillgängliggöra dem online för 

en community för att således minska ägandeskapet (Stephany, 2015). En community är en internetbaserad 

sammanslutning av individer med gemensamt intresse (NE, 2017), vilket är den benämning vi kommer 

använda i uppsatsen. Delningsekonomier tar olika form och kräver teknologi för att tilldela individ, företag 

och ideell förening information för att möjliggöra distribution, delning och återanvändning av varor och 

tjänster. (Stephany, 2015) Med hjälp av teknologins utveckling har delningsekonomin de senaste åren tagit 

fart. Det har lett till att delning av aktiviteter online har ökat (Codagnone & Martens, 2016). På uppdrag från 

regeringen utformade Statens Offentliga Utredningar (SOU 2017:26) en rapport om delningsekonomin i 

Sverige. Rapporten kartlägger delningsekonomiska modeller, analyserar användarnas roll och rättsliga 

ställningstaganden. Följaktligen definierar rapporten delningsekonomi som: 

 

“Den del av ekonomin där privatpersoner ger varandra tillgång till underutnyttjade resurser, 

egendom såväl som tjänster, mot eller utan betalning. Detta kan ske med hjälp av digitala 

plattformar eller via analoga fora. Gemensamt är dock att resurserna ska kunna delas med 

användare bortom den egna bekantskapskretsen.“ (SOU 2017:26, s.63, 2017). 
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Codagnone och Martens (2016) beskriver att delningsekonomin använder sig utav digitala plattformar för att 

tillåta konsumenter att få tillgång till, snarare än ägarskap av, materiella och immateriella tillgångar. Således 

kommer denna uppsats fokusera på den form utav delningsekonomi som består av digitala plattformar och 

går under benämningen crowdsourcing. Begreppet crowdsourcing myntades år 2006 av Jeff Howe i artikeln 

”The Rise of Crowdsourcing” i tidningen Wired och definieras:   

 

“... an act of taking a job traditionally performed by a designated agent (usually an employee) and 

outsourcing it to an undefined, generally large group of people in the form of an open call...” 

(Botsman och Rogers, s. 58, 2010) 

 

Begreppet crowdsourcing bygger på att företag tar hjälp av “the crowd”, dvs. en större grupp människor, för 

att utföra någon form av outsourcing, överläggning av arbete som ett företaget annars utfört. (Lebraty & 

Lobre-Lebraty, 2013) Stora hotellkedjor, taxibolag eller åkerier, har nu fått konkurrens från en oväntad 

riktning. Samtidigt känner vi konsumenter väl till de företag vi påträffar i vår vardag. Vi vet nästan exakt 

vad vi kan förvänta oss när vi interagerar med dessa företag, vilket införlivar tillit (Codagnone & Martens, 

2016). Som direkt motsats till de traditionella företagen, har vi ingen tidigare erfarenhet av de personer som 

utför de crowdsourcade tjänsterna och vet således inte vad som kan förväntas. Individen måste avgöra 

huruvida de ska lita på en person de aldrig tidigare träffat, oftast baserat på omdömen givet av andra 

användare av tjänsten. Privatpersoner hoppar in främlingars bilar (Lyft, Sidecar, Uber) och reser världen 

över och bor i varandras hem tack vare Airbnb (Sundararajan, 2016). Crowdsourcing företag har redan 

penetrerat en mängd olika branscher. En av dessa branscher är logistikbranschen där vem som helst kan 

agera kurir och leverera paket via en så kallad crowdshipping tjänst.   

 

Crowdsourced delivery eller crowdshipping som det även kallas, är svaret på konsumenters växande 

förväntningar på snabba, mer personliga och kostnadseffektiva leveranser. Under de senaste fyra åren har 

crowdshipping blomstrat och flera start-ups har lanserats på marknaden. Crowdshipping utnyttjar människor 

i rörelse och på resande fot för att utföra leveranser. Vissa av företagen utför långdistans transporter medan 

andra företag arbetar med sista-milen-leveranser. Paketen levereras med olika transportmedel; bil, cykel, 

flygplan eller gång och kan ta uttryck i både business-to-business (B2B), business-to-consumer (B2C) och 

peer-2-peer (P2P). Leveransernas karaktär, storlek och värde kan även variera stort. (Rougés & Montreuil, 

2014) 

1.2 Problemformulering 

Trots att crowdshipping kan tyckas vara svaret på många logistiska problem har begreppet och 

affärsmodellen ställts inför flertalet utmaningar under utvecklingens gång. Vad som anses vara en utav de 

viktigaste framgångsfaktorerna inom crowdsourcade processer är tillitsskapande. (Rougés & Montreuil, 

2014) Verkligheten för crowdshipping innebär att en beställare anförtror sitt paket till en individ istället för 
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en anställd hos exempelvis PostNord, UPS eller DHL (Botsman & Rogers, 2010). Att lita på att en främling 

utför leveransen av en vara är för många människor inte en självklarhet. Problematiken inom crowdshipping 

grundar sig i att privatpersoner såväl som företag måste placera sin tillit till en okänd individ. Det är därmed 

utmanade för användarna emellan att skapa sig en bild av pålitlighet, tjänstekvalitet och goda intentionerna. 

Eftersom att crowdshipping är en relativ ny tjänst, finns det en naturlig skepticism och tvekan att prova 

tjänsten. För att få människor att lämna sitt traditionella postombud och prova crowdshipping krävs tillit. 

Det är således viktigt för crowdshippingföretag att förstå hur de skapar tillit gentemot användarna. Både hur 

företagen skapar förtroende för avsändaren och för mottagaren samt hur parterna emellan skapar tillit.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förklara hur crowdshippingföretag arbetar för att skapa förtroende och tillit för 

crowdshipping genom att studera företagens tilltiskapandeprocesser samt deras syn på tillit. 

1.4 Frågeställningar 

Vi är intresserade av att granska företagens tillitsskapande processer och deras syn på betydelsen av tillit. 

Skillnader i företagens sätt att arbeta kan således visa på luckor i företagens arbete och synsätt. Vår första 

frågeställning besvarar hur företagen idag arbetar för att skapa förtroende och tillit till crowdshipping och 

mellan användarna. Studiens andra fråga besvarar företagens syn på betydelsen av tillit inom crowdshipping 

För att nå en förklaring och närmare förståelse för studiens syfte ställs därmed följande frågor: 

1. Vilka tillitsskapande processer tillämpar crowdshippingföretagen? 

2. Hur ser crowdshippingföretag på tillit?   
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1.5 Disposition 

Teori - Teoriavsnittet redovisar valda teorier vilket möjliggör en analys av det insamlade empiriska 

materialet. Avsnittet består utav teorier kring tillit och inleds med en redogörelse av relevanta definitioner av 

tillit respektive förtroende. Därefter berörs tillit inom delningsekonomin, tillitsförflyttning, digitaliserat tillit, 

lagstiftning och varumärkestillit.  

 

Metod - Metodkapitlet redogör för studiens metodologiska ansatser. Vidare beskrivs den kvalitativa 

metoden och de semistrukturerade intervjuer som utgör studiens empiri. Kapitlet redovisar även processen 

av datainsamling, studiens avgränsningar, urvalet av företag, etiska ställningstaganden, studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet samt en beskrivning över hur insamlad data analyserats.  

 

Analys - Analysavsnittet hanterar studiens insamlade empiri med hjälp av vår teoretiska referensram. 

Dispositionen i analysen består utav två omfattande avsnitt som besvarar frågeställningarna om hur 

företagen arbetar för att stärka konsumenters tillit crowdshipping och crowdshippingföretagens syn på tillit.  

 

Diskussion - Uppsatsens diskussionsavsnitt besvarar studiens syfte och diskuterar huruvida studiens resultat 

besvarar frågeställningarna eller inte. Avsnittet förklarar resultaten utifrån metodval och insamlat material 

samt hur dessa val påverkat studiens resultat.  

 

Slutsatser - Studiens avslutande kapitel binder samman studiens syfte genom att resultaten sammanfattas 

och frågeställningarna besvaras. Vidare redogör kapitlet uppsatsens bidrag till forskningen samt ger förslag 

på fortsatt forskning.  
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2.0 TIDIGARE FORSKNING 
 
Följande teorikapitel kommer att redovisa tidigare forskning och teorier kring tillit och förtroende. En 

beskrivning av definitioner av tillit och förtroende, tillit inom delningsekonomin, tillitsförflyttning, 

digitaliserat tillit, lagstiftning och varumärkestillit ger en övergripande bild över forsknigsstudiens ramverk 

för att närmare förstå uppsatsens studieobjekt, förtroende och tillit inom crowdshipping.    

 

2.1 Definitioner av tillit och förtroende 

För att förstå hur crowdshippingföretag arbetar för att öka konsumenters förtroende inleds följande sektion 

med att behandla relevanta definitioner av tillit och förtroende. Att definiera tillit och förtroende är en 

utmaning då det finns omfattande forskning inom området, likaså ett stort antal olika definitioner av vad 

tillit respektive förtroende är och inte är. Nedan tar vi upp större och generellt accepterade definitioner av 

tillit och förtroende som faller inom ramen och är av betydelse för vårt syfte.  

 

Gambettas (1988) definition av tillit (citerad av Jøsang, Ismail och Boyd, 2007) baseras på den subjektiva 

probabiliteten som person A kan förvänta sig att en annan individ, person B, utför en viss åtgärd vilken 

person A’s välfärd är beroende av. En persons beslutsfattande om att erhålla eller visa tillit till någon eller 

något vid ett givet tillfälle beror således på situationen. Giddens (1990) menar att tillit är den förväntan man 

har på en persons eller ett systems pålitlighet. För att närmare förstå tillit inom crowdshipping är en 

definition av tillit inom delningsekonomin tillämpbar. Sociologen James Colemans definierar tillit, med 

rötter från delningsekonomin: 

 

“the willingness to commit to a collaborative effort before you know how the other person 

will behave” (Mazzella, Sundararajan & D’espous, s. 25, 2016) 

 

Med hjälp av ovanstående definitioner baseras tillit på andra individers beteende eller agerande som ofta 

grundar sig i förväntningar. Om tillit rör det personliga planet, mellan individer, kan förtroende ses som tillit 

till ett större sammanhang. Här skiljer sig Giddens (1990) definition av tillit, att individer kan ha tillit till ett 

system, ifrån Fransson (refererad i Björngren Cuadra & Fransson, 2010) som menar att individer har tillit till 

personer men förtroende till ett system och organisationer. Picasso (refererad i Björngren Cuadra & 

Fransson, 2010) menar att förtroende även tillges myndigheter och institutioner. Picasso tar upp polisen och 

polismyndigheten som ett exempel på en organisation som historiskt fått kämpa med bristande förtroende. 

Hon menar för att polisen, som institution, ska åtnjuta större förtroende krävs det att individerna inom 

institutionen, de individuella poliserna, lyckas med att skapa tillit hos människor. Vidare menar Björngren 

Cuadra och Fransson (2010) att en skillnad mellan tillit och förtroende är att tillit har ett “samspelsmässigt 

drag” medan förtroende är ensidigt, individen hyser förtroende för en organisation men inte tvärtom. Genom 
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att skapa tillit mellan användarna känner sig användarna mer trygga att använda tjänsten, därmed skapas ett 

ökad förtroende för tjänsten (Picasso, 2012, refererad i Björngren Cuadra & Fransson, 2010). Ba (2001) 

uttrycket detta tillit att om en individ litar på en community möjliggöra detta att att individen litar på 

medlemmarna inom en community.Vetskapen om att en community agerar om problem uppstår bidrar till 

individens tillit. Således menar Ba (2001) att en community online är ett effektivt verktyg för att bygga tillit. 

Det är därmed av värde för crowdshippingföretag att förstå distinktionerna och samspelet mellan tillit och 

förtroende.  

 

För att få en öka förståelse för tillit avser kommande sektion att kartlägga hur tillit karaktäriseras inom 

delningsekonomin för att närmare förstå tillit inom crowdshipping.  

2.2 Tillit inom delningsekonomin 

En utav de framträdande egenskaperna hos delningsplattformarna är utbytet mellan främlingar. Att bygga 

förtroende för båda sidorna av marknaden är därför en viktig utmaning och drivkraft för att nå framgång. 

Den tillit som möjliggör delningsekonomin är det kombinerade resultatet av användarnas attityder och hur 

attityder effektivt kan utnyttjas genom online betyg- och försäkringssystem. (Codagnone & Martens, 2016) 

Botsman och Rogers (2010) skriver att den typiska “mellanhanden” försvinner i och med delningsekonomin. 

Mellanhanden har tidigare agerat medlare mellan produktion och konsumtion vilket inneburit att behovet av 

tillit och uppsyn mellan dessa två parter inte har varit av lika stort behov. En mellanhand kan karaktäriseras 

av allt från mäklare till butiksbiträde. Tillitsskapande direkt mellan produktion och slutkonsument blir mer 

väsentlig när mellanhand försvinner då ingen ”övervakar” transaktionen. (Botsman & Rogers, 2010) Att 

mellanhanden försvinner kan exempelvis innebära att individer går från att ha förtroende för att boka ett rum 

på ett hotell, där hotellet är representativt för en mellanhand, till att individer nu har förtroende att direkt 

boka ett rum i en privatpersons hem (Sundararajan, 2016). 

 

Enligt Botsman och Rogers (2010) kan tillit inom delningsekonomin beskrivas med begreppet “tillit mellan 

främlingar” då de olika parterna i en transaktion nästintill alltid är främmande för varandra. Owyang (2013) 

menar att några av de stora utmaningarna för delnings ekonomier är en avsaknad av tillit beträffande 

tjänstekvalitet och pålitlighet mellan peer-to-peer köpare och säljare. Då transaktionerna sker digitalt måste 

även tillitsskapandet digitaliseras. Detta görs via olika plattformar där säljare och köpare kan integrera med 

varandra. (Codagnone & Martens, 2016). 

 

2.3 Tillitsförflyttning 

I och med uppkomsten av crowdsourcing har det skett en tillitsförflyttning, från att konsumenter tidigare har 

placerat sin tillit till institutioner och företag till att konsumenter placerar sin tillit till privatpersoner i 

kommersiella sammanhang. Detta beskrivs som ett skifte där konsumenters tillit går från det kända till det 
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okända. (Botsman & Rogers, 2010) Samåkningsföretaget BlaBlaCars som förbinder förare och tomma säten 

i bilen med människor som ska åt samma håll, har ändrat människors inställning till crowdsourcing och 

delning av resurser. Att ändra människor tillitssyn och inställning till crowdsourcing är en utmaning. 

(Mazzella, Sundararajan & D’espous, 2016).  

 

Cook (2005) skriver om behovet av slutna “trust networks”, fritt översatt tillitsnätverk, DDR’s Östtyskland 

under sovjeteran. DDR använde sig av vanligt folk som angivare, de fanns överallt och ingen visste vem 

som kunde vara en potentiell angivare. För att motarbeta detta formade människor slutna cirklar av individer 

som ansågs pålitliga. Efter Berlinmurens fall har många sorgliga berättelser kommit till ytan där nära vänner 

och familj har angivit varandra. Dessa svek menar Cook (2005) är djupt rotade och något som det än idag 

finns spår av. Han använder detta exempel för att illustrerar senare svårigheter för en öppnare ekonomisk 

marknad samt hinder för individer att lita på okända människor i dessa samhällen. Om den sociala normen 

för att interagera och göra transaktioner mellan individer bygger på systematiska tillitsrelationer blir det 

mindre trovärdigt att lita på en okänd individ då det anses vara för riskabelt. Vidare skriver Cook 

“Experimental research confirms the notion that networks of committed exchange partners emerge under 

conditions of uncertainty and risk, and that they may lead to high levels of dyadic trust”. (Cook, 2005) 

 

På frågan “om crowdshipping skulle kännas mer tryggt om en leverans utfördes av en traditionell 

transportör” visar en studie att mer än två tredjedelar av alla respondenter skulle känna sig mer bekväma 

med att anförtro sig leveranser till individer om deras tjänst organiserades av traditionella transportörer. 

(Briffaz & Darvey, 2016) Tillit kan ses som en “bindande kraft” inom de flesta köp-sälj transaktioner. Tillit 

blir extra kritiskt när det uppstår “risk” vid transaktionen och informationsasymmetri (Ba, 2001). Ansikte 

mot ansikte möten tillåter, men garanterar inte, att djupare tillit skapas snabbare mellan individerna (Nilsson 

& Mattes, 2015).  

 

“Transference-based trust building process tells us that if an individual trusts a community, then it 

is possible for the individual to trust the members of the community, with the understanding that the 

community will take disciplinary actions against its members when cheating behaviors occur. 

Therefore, online communities could potentially be an effective way of building trust” (Ba, s 325, 

2001). 

 

Ba (2001) beskriver tillit vid transaktioner som tre olika steg individen tar sig igenom. Den första kallas för 

kalkylbaserat tillit (calculus-based trust), här ställer sig individen frågande till vad en individ får ut av 

relationen och vad individen måste ge till relationen. Individen försöker även identifiera risker och 

osäkerheter relaterade till relationen och transaktionen. I och med utveckling av relationen får parterna mer 

information om varandra, detta steg kallas för informationsbaserat tillit (information-based trust). Här 

baseras tilliten utifrån den information individen har tillgång till om den andra transaktionsparten. 
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Information om den andra leder till en känsla av förutsägbarhet om hur den andre ska agera. Förutsägbarhet 

dämpar känslor om risk och osäkerhet i relationen. Dessa två nivåer av tillit tillåter individen att nå det 

tredje steget, överföringsbaserat tillit (transference-based trust). Individen använder tillitsrelationen till sin 

motpart som en mall för att lita på andra. Ba (2001) ger ett exempel av överföringsbaserat tillit genom att 

förklara att forskning visar på att webbsidor som använder sig av en pålitlig bank för betalning får ofta ökad 

tillit av besökarna via association med banken.    

2.4 Digitaliserat tillit 

Anseende kan förklaras som vad som generellt är sagt eller trott om en persons eller saks karaktär eller 

status (Jøsang, Ismail & Boyd, 2007). Handelsmän under medeltiden var i behov av att skeppa sina varor 

långa avstånd och sedan behöva lita på den representant som distribuerade varorna åt dem. För att undvika 

att själv behöva resa med varorna skapades ett system av avtal och villkor för att skapa tillit mellan parterna. 

Det fungerade på sådant sätt att handelsmän slog sig ihop och bildade handelsgrupper, s.k. intressegrupper. 

De beslöt att om någon individ skulle bli påkommen med att stjäla från någon av handelsmännen skulle 

samtliga inom handelsgruppen inte anställa denna individ. Folk blev avskräckta att stjäla då det skulle bli 

svårare att hitta jobb om de blev påkomna. (Mazzella, Sundararajan & D’espous, 2016) 

 

Inom delningsekonomin ses ofta kunder som medlemmar av en community som delar ett intresse. Denna 

cirkel av människor är ofta självreglerande där företagen ger användaren verktyg och befogenheter, som 

betygssystem, för att åstadkomma självreglering. (Botsman & Rogers, 2010). Vad som däremot diskuteras 

är trovärdigheten vad dessa betygsystem. Å ena sida bidrar betygssystem till en form av självreglering som 

kan innebära att affärsmodellen inte kräver ingripande regleringar från företagssidan. Å andra sidan finns 

det anledningar till varför betygssystem kan anses bristfälliga och inte fullt trovärdiga. Ett omdöme behöver 

inte alltid vara en korrekt bedömning av situationen samtidigt som att en användare inte alltid registrerar 

något betyg. Dessa faktorer kan leda till missvisande resultat av transaktionerna. Användarna kan även 

avsiktligt ge varandra höga betyg, för egen vinning, vilket också kan leda till missvisande resultat. Ett 

experiment visade således att om systemet inte visar motpartens betygsättning förrän båda lämnat sina 

betyg, genereras mer sanningsenliga resultat. (Codagnone & Martens, 2016)  

 

Individer med låga betyg eller dåliga recensioner kommer att ha det svårare att få uppdrag än de som har 

bättre betyg. Då tillit är personcentrerat inom delningsekonomier leder det till att individer skapar egna 

varumärken. (Mazzella, Sundararajan & D’espous, 2016). Individers varumärken byggs upp genom de olika 

plattformarna. Plattformarna bygger på att individer skapar egna profiler där de ackumulerar feedback, 

exempelvis i form av betygsystem som baseras på prestation. Insamlade data över en individs feedback 

synliggörs för andra användare vilket medför en individs tillitskapital (trust capital). Individers tillitskapital 

bygger på verifieringar av identiteter, intentioner och kompetens. Vanligt förekommande är att företag 

använder sig av plattformar så som LinkedIn eller Facebook för att förse användare med tillförlitlighet, syfte 
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och autencitet. (Mazzella, Sundararajan & D’espous, 2016). Företagen litar mycket på att dessa människor 

delar med sig av och tipsar andra i deras närhet om olika tjänster. Det har visat sig att dessa 

rekommendationer är ett kraftigt verktyg inom marknadsföring. “Only 14 percent of people trust advertisers, 

yet 78 percent of consumers trust peer recommendations” (Botsman & Rogers, s. 203, 2010, citerar John 

Wiley, 2009). Owyang beskriver att ens rykte eller omdöme fungerar som en valuta inom 

delningsekonomin. Det är även i många företags intresse att finna ett system för att centralisera och samla 

olika omdömen och betyg om användare, istället för att en fragmenterad marknad skapas då alla företag har 

olika betygsättande system (Owyang, 2013) 

 

Således kan de primära uppgifterna för företag inom delningsekonomin vara att bland annat agera som en 

plattform där folk kan mötas och genomföra egna kontrollerade utbyten sinsemellan där tillit parterna 

emellan kan etableras (Owyang, 2013). Användare kommer inte rekommendera tjänsten till andra om de 

inte själva litar på tjänsten (Paloheimo, Lettenmeier & Waris, 2016). 

2.5 Lagstiftning 

Owyang (2013) skriver att dagens regelverk och lagar i många länder kan medföra stora hinder för företag 

och start-ups. Dessa problematiska områden sträcker sig alltifrån försäkring till hotell, transport och 

betalningsfrågor. Anledningen att det är vanligt förekommande att tjänster inom delningsekonomier oftast 

stöter på olika juridiska svårigheter är “because the sharing economy creates new ways of providing familiar 

services that are traditionally often highly regulated, regulatory conflicts are to be expected” (Sundararajan, 

s. 137, 2016). Sundararajan (2016) utvecklar dock att lagstiftning inom delningsekonomier är av ytterst vikt 

då det fungerar som konsumentskydd, ökar konsumentens förtroende till rörelsen samt hjälper till att minska 

den informationsasymmetri som lätt uppstår inom delningsekonomier. Codagnone och Martens (2016) 

skriver att konsumentskydd oftast kan delas in i två kategorier, tjänstekvalitet och skadestånd vid olyckor 

och missöden. De menar att betygssystem kan ses som ett verktyg för konsumenten att skapa sig en bild om 

hur tjänstekvaliteten kommer vara, men vid frågor rörande skadestånd är detta inte användbart. För 

skadeståndsfrågor krävs det möjlighet till en försäkring genom företaget eller ett tredjepartens 

försäkringsbolag.  

 

“A somewhat contradictory finding was that while people seem to care about the integrity of their 

package, the availability of insurance is not among their main criteria when looking for a shipping 

service”. (Punel & Stathopoulos, s. 8, 2016) 

 

Punel och Stathopoulos (2016) finner att även om kunder rankar integriteten av deras paket som något 

viktigt så utgör inte möjligheten till försäkring någon större påverkan när det kommer till att välja 

crowdshipping tjänst. 
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Ba (2001) menar att tillit är viktigt i transaktioner där det finns informationsasymmetri. 

Informationsasymmetri uppstår då den ena parten i en transaktion har mer information tillhanda än den 

andra, när en person hoppar in i en taxi har personen inte alltid koll på om vad taxichauffören har för 

intentioner eller kompetens skriver Sundararajan (2016). Han utvecklar genom att beskriva hur detta oftast 

inte varit ett problem då lagstiftning i många länder kräver taxilicens och statligt kontrollerade taxameters 

för att undvika fusk och som biprodukt minskar konsumentens oro för risk. Men inom delningsekonomier 

där lagstiftning ligger efter finns inte samma “skyddsnät”.  

2.6 Varumärkestillit 

Individer kan både placera sin tillit till en regering och till ett företag. Exempelvis känner du dig kanske mer 

trygg med att dricka en Coca Cola i ett land där lagar kring livsmedelssäkerhet är tvetydiga då du förlitar dig 

på företagets varumärke. (Sundararajan, 2016) Brand trust, på svenska varumärkestillit, definieras som ”the 

willingness of the average consumer to rely on the ability of the brand to perform its stated function” (citat 

Chaudhurir och Holbrook, 2001, ur Kumar, 2014). Det råder en oro hos konsumenter huruvida ett företag 

levererar som utlovat. Ett väletablerat varumärke åtnjuter en stark tillit då kunden har en stor kännedom av 

företaget. En studie visar att en hemsida som säljer både väletablerade och okända varumärken säljer bättre 

av de väletablerade varumärkena då det införlivar tillit. (Assadi och Ashta, 2012) Studiens resultat visar att 

tillit till ett varumärke och förtroende till ett företag går hand i hand. Det ena uppnås inte utan att det andra 

uppnås. Företagen utvecklar tillit till företag genom att kommunicera. För ett nystartat företag kan det vara 

bättre att initialt betona företagets namn och identitet. Det kan leda till att konsumenter får en bild av 

företagets kvalitetsnivå vilket förenklar konsumenternas acceptans av företagets nya produkt eller tjänst. Att 

ett företag levererar genuin kvalitet och inom avtalad tid bidrar även till tillit för varumärket vilket i sin tur 

genererar gott rykte. (Lau & Lee, 1999).  

 

Framväxten av sociala och mobila nätverk och plattformar har lett till att konsumenter får allt mer makt. Det 

innebär att det idag är konsumenterna som definierar ett företags varumärke. Varumärken definieras av hur 

människor upplever företaget och vad konsumenterna säger om företaget snarare än vad företaget säger om 

sig själva. Således menar Lisa Gransky (2010) vad konsumenter säger om ett företag och dess tjänst eller 

produkt omdefinierar kontinuerligt företagets varumärke. Genom att öka interaktionen mellan konsumenten 

och företaget ökar även möjligheten att vinna konsumentens förtroende. (Gransky, 2010)  

 

Ovanstående teorikapitel har presenterat definitioner av tillit samt förtroende och redogjort vilka distinkta 

skillnader det finns mellan de två begreppen. Vidare beskrivs vad som utmärker tilliten för delningsekonomi, 

att det råder en tillitsförflyttning inom delningsekonomi från företag/institution till individ. Kapitlet går in 

på digitaliserat tillit, inställning och relevanta regleringar inom crowdshipping och avslutas med teorier 

kring varumärkestillit. Nästkommande kapitel kommer presentera studiens metodologiska ansats och 

tillvägagångssätt.  
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3.0 METOD 
 

Följande kapitel kommer att behandla våra vetenskapliga utgångspunkter, metodval, forskningsprocessen 

samt en analys av insamlad data. Inledningsvis redogörs studiens metodologiska ansats. Därefter följer en 

beskrivning av datainsamling samt urval och avgränsningar av forskningsfältet. Kapitlet ger en beskrivning 

över hur insamlad data analyserats. Kapitlet avslutas med att redovisa etiska ställningstaganden samt 

studiens trovärdighet och tillförlitlighet. 
 

3.1 Metodologi 

För att kunna besvara våra frågeställningar om företagens syn på tillit och tillitskapandeprocesser har vi 

utfört semi-strukturerade intervjuer med representanter från crowdshippingföretag. Vi har intervjuat 

företrädare från sex olika företag verksamma i Belgien, Finland, England, Norge, Sverige, Frankrike och 

USA genom internettelefoni tjänsten Skype och via telefon. Samtliga företag erbjuder crowdshippingtjänster 

inom segmenten business-to-business (B2B) eller peer-to-peer (P2P). Uppsatsens baseras på en kvalitativ 

metod bestående av semistrukturerade intervjuer. 

 

En kvalitativ studie lämpar sig väl då vi vill studera hur crowdshippingföretag arbetar för att skapa 

förtroende och tillit för crowdshipping genom att studera företagens tilltiskapandeprocesser samt deras syn 

på tillit. Kvalitativ forskning lämpas eftersom vi vill klargöra fenomenets (crowdshipping) egenskaper då vi 

studerar ett företagsperspektiv och inte ett konsumentperspektiv, där kvantitativ forskning istället kan anses 

mer tillämpbart. (Widberg, 2002). Således syftar forskningsstudien till att lägga vikt på kvalitet i 

intervjuerna samt noga utvalda företag, snarare än kvantitet av empiri. (Bryman, 2011). Vi vill förstå hur 

företrädarna från företagen resonerar kring tillit och vad de anser är viktigt samt hur den sociala verkligheten 

upplevs i deras miljö. En kvalitativ ansats av studien motiveras därmed genom att vi vill lägga vikt på 

uttalanden och synpunkter från respondenterna för att komma närmare en förståelse av forskningsfältet. 

(Bryman, 2011) 

 

En kvalitativ metod anses därmed även lämplig utifrån den aspekten att crowdshipping branschen är relativt 

ung och antalet aktörer på marknaden är begränsade. Således möjliggöra den kvalitativa metoden en mer 

innehållsrik forskningsprocess och resultat. För att nå en förståelse för fenomenets innebörd baseras studien 

på sex olika källor vi kommit i kontakt med och som frivilligt ställt upp på intervju.  

3.1.2 Kvalitativ intervju - semistrukturerad 

Den kvalitativa empiriska forskningen baseras på intervjuer vilka strävar efter ett så brett omfång som 

möjligt (Bryman, 2011). Därför anses det vara eftersträvansvärt att upprätta frågor där intervjun tar flera 

riktningar. Detta resonemang kring intervjuer förmedlar det intresse och syfte vi vill uppnå med våra 
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respondenter. Vi har uppnått breda och detaljerade svar då vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer. 

Vardera intervju tar sin egen riktning och är därmed särpräglad, då frågorna tolkas olika och företagen 

omständigheterna varierat. Viktigt är därmed att vi som intervjuare följer upp delar av respondentens 

berättelse för att täcka dennes förståelse och tolkning av temat (Widerberg, 2002). 

 

För att således täcka forskningsfältet och samtidigt öppna upp för nya infallsvinklar och reflektioner har vi 

valt att bygga frågorna efter en semistrukturerad intervju. Innan intervjuerna har vi utformat en uppsättning 

frågor i form av en intervjuguide bestående av 35 frågor (se bilaga 1). Intervjuguiden har bestått av frågor 

som har till syfte att besvara frågeställningarna “Vilka tillitsskapande processer tillämpar 

crowdshippingföretagen?” och “Hur ser crowdshippingföretag på tillit?”. För att få svar på vilka 

tillisskapande processer företagen tillämpar har vi ställt mer konkreta frågor där kortare svar både förväntats 

och ofta varit utfallet. Medan frågor kring företagens syn på tillit inom crowdshipping har inneburit bredare 

frågor och längre svar från respondenterna. Intervjuguiden baseras på fyra teman som följt med genom 

samtliga intervjuer. De teman som intervjuerna har behandlat är företagens affärsmodell, tillitskapande 

processer/verktyg, synen på tillit inom crowdshipping och lagstiftning.  

 

Intervjuguiden har fungerat som en minneskarta för att säkerställa att intervjun täckt samtliga frågor. I linje 

med semistrukturerade intervjuer varierar frågornas kronologiska ordning beroende på vilken riktning 

intervjun tar. (Bryman, 2011) Fastän frågorna inte följt en kronologisk ordning togs samtliga frågor upp i 

intervjun. Trots att frågorna var välformulerade i intervjuguiden, omformulerades vissa frågor under 

intervjun. Vid tillfällen ställdes även följdfrågor för att komma djupare in på området. Att utforma en 

intervjuguide inför intervjuerna stärker undersökningens tillförlitlighet. Intervjuguiden är även menad att 

inte ställa ledande frågor, utan snarare allmänna frågor för att öppna upp för respondenten till att fritt 

besvara och tolka frågorna. Samtliga intervjuer har genomförts med videosamtal över Skype eller via telefon 

då företagen antingen befinner sig utomlands alternativt för att förenkla intervjuprocessen. Att genomföra 

semi-strukturerade intervjuer har medfört flexibla och personliga intervjuer vilket i sin tur tillåter mer frihet 

för informanten. En kombination av intervjuns flexibilitet och struktur avgjorde valet av intervjumetod. 

(Bryman, 2011) 

 

Anledning till att samtliga intervjuer genomförts genom Skype eller telefon är att företagen befinner sig 

utomlands. Fördelar med intervjuer över Skype eller telefon är att respondenter, generellt sätt, är med 

benägna att dela med sig av mer information än vid fysiska möten (Corvellec, 2017). Samtidigt finns risken 

att vi som intervjuare går miste om reaktioner och kroppsspråk som kan vara av värde för studien. Fördelen 

har varit att vi kunnat interjvua företag i olika länder vilket även förstärker de olika aspekterna och svaren vi 

erhållit. Det ger även en ytterligare dimension på resultatet – internationellt. 
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3.1.3 Hermeneutik 

Vi försöker i denna uppsats skapa en ökad förståelse för företagens syn på tillit och tillitsprocesser inom 

crowdshipping. Tillit och tillitsskapande är en högst mänsklig företeelse. Det är problematiskt att försöka 

uppnå en ”absolut sanning” inom tillit då varje individ upplever tillit olika. Det är också problematiskt att 

säga att en persons eller företags, i detta fall, tolkning av tillit är mer korrekt än någon annan. Vi finner det 

mera tillgängligt att ha ett relativistiskt synsätt istället för ett dogmatiskt synsätt när vi studerar tillit inom 

crowdshipping. (Thurén, 2007) Tillit kan vara irrationellt likaså kan det vara rationellt, för att kunna förklara 

tillit så behöver vi förstå individens situation och sätta oss in dess tankeprocess.  

 

Bryman (2011) skriver att studera det samhällsvetenskapliga, människor och institutioner, skiljer sig från att 

studera det naturvetenskapliga. Det krävs en annan logik för att studera det samhällsvetenskapliga, 

hermeneutiken. (Bryman, 2011) 

3.1.4 Induktiv ansats 

Vår studie faller inom ramen för en induktiv ansats. I en induktiv ansats påverkas teorin av de empiriska 

observationerna och resultaten (Bryman, 20011). Studiens teoretiserande om tillitsfenomenet inom 

crowdshipping har under arbetsgången utvecklats och förändrats i takt med nya empiriska 

undersökningsresultat. Vi har identifierat nya infallsvinklar och relevanta teoretiska områden till det 

studerade fenomenet, så som hur dagens tillitsskapande processer kan kopplas till tillitsskapande mellan 

handelsmän under medeltiden, parallellt med insamlingen och genomgång av det empiriska materialet. 

Svenning (2003) skriver att en induktiv ansats utmärks av att forskarens nyfikenhet väcks på grund av ett 

intresse för ett fenomen eller ämne. Detta överensstämmer väl med valet att studera tillit inom 

crowdshipping. Vidare är affärsmodellen crowdshipping relativ ung vilket medför att forskningen inom 

området är begränsad. Det är följaktligen tillämpbart att använda en induktiv ansats för att bidra till 

forskningsfältet. 

 

Även om studiens övergripande ansats är induktiv innehåller studien även drag av deduktion. Bryman 

(2011) skriver att vid teoretisk analys av empiriska material kan forskaren behöva gå tillbaka till 

informationsinsamling för att kunna stärka eller utveckla teorin, denna strategi kallas iterativ. Vi har således, 

vid flera tillfällen, behövt ta bort, ändra och lägga till intervjufrågor för kommande intervjuer för att kunna 

förstå och utveckla teoretiska resonemang som uppkommit under arbetets gång.   

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Avgränsning av forskningsfält 

Enligt Bryman (2011) grundar sig det teoretiska urvalet av datainsamling i att generera teori där vi som 

forskare kodar, analyserar och samlar in data. För att närma oss forskningsfältet och studiens syfte bygger 
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teoriavsnittet på tidigare forskning inom tillit. Med tidigare forskning avser uppsatsen behandla definitioner 

av tillit och förtroende för att precisera arbetet och förklara vad vi menar när uppsatsen behandlar tillit 

respektive förtroende. För att avgränsa oss till relevant tillitsteori berör teoriavsnittet tillit inom 

delningsekonomi. Vidare behandlas teorier kring tillitsförflyttning, digitaliserat tillit, lagstiftning och 

slutligen brand trust. Uppsatsens teorier grundar sig huvudsakligen i vetenskapliga artiklar, kurslitteratur, 

tidskrifter och webbartiklar. För att begränsa och precisera sökandet efter information har vi främst använt 

oss av följande sökord: crowdshipping, crowdsourcing, crowdsourced delivery, digital trust, sharing 

economy, trust capital och brand trust. De sökmotorer vi har använt oss av är främst 

www.lubsearch.lub.lu.se och www.scholar.google.se. 

  

Då begreppet crowdshipping myntades 2006 och crowdshippingföretagen inte började etableras förrän efter 

år 2010 anses branschen fortfarande vara relativt ung (Botsman & Rogers, 2010). Crowdshipping 

förekommer runt om i världen. Inom Sverige finns det en handfull av aktiva crowdshipping företag med 

varierande affärsmodeller. Vi har valt att avgränsa vår uppsats genom att undersöka tillit ur ett 

företagsperspektiv. Med andra ord har vi valt att bortse från konsumentperspektivet av crowdshipping. 

Genom att studera tidigare forskning inom området för crowdshipping kan det konstateras att objektet för 

forskningsfältet primärt varit konsumenter. Uppsatsen avgränsas därmed till ett företagsperspektiv av 

crowdshipping för att bygga vidare och bredda tidigare forskning. Intresset för företagsperspektivet bottnar 

även i att branschen är ung vilket innebär att standardiseringar och branschpraxis ännu inte utformats. Detta 

leder till att branschen upplevs ”spretig” då olika företagen testar olika modeller och tillvägagångssätt för att 

skapa tillit. Därmed är det av intresse att bidra med forskning som ger en ökad förståelse för branschen och 

företagens olika tillvägagångssätt för att skapa tillit. 

3.2.2 Urval av företag 

Då antalet aktörer verksamma i Sverige är begränsade har vi utgått från intervjuer med företag etablerade i 

länder som Belgien, England, Frankrike, Finland, Norge, Sverige och USA. Varför vi valt ett globalt 

perspektiv är för att få ett bredare och mer internationellt perspektiv på svaren. Om vi istället valt ett 

nationellt perspektiv hade vi inte kunnat tillgå tillräckligt med empiriskt material. I så fall hade vi behövt 

göra om våra forskningsfrågor och sedan studera endast ett eller två företag i djupare detalj. 

 

Vi är medvetna att ett internationellt urval skapar frågor angående kulturella och sociala skillnader inom 

synen på tillit och crowdshipping. Vi har därför valt att bortse ifrån dessa två aspekter, för att begränsa 

arbetet till tidsramen och omfånget av studien. Vidare har vi valt att bortse från crowdshippingföretag som 

endast är aktiva inom B2B segmentet. Vi anser att tillit mellan företag och/eller institutioner skiljer sig 

avsevärt från tillit till privatpersoner. Genom att exkludera B2B-perspektivet skapar studien en tydligare 

avgränsning och fokus. 
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För att skapa en ökad förståelse för crowdshippingsföretags arbete med att skapa förtroende och tillit för 

crowdshipping har vi valt att intervjua flera företag verksamma inom branschen. Anledningen till att vi valt 

att intervjua flera företag grundar sig i att vi vill samla information för att skapa en ökad förståelse för 

områdets komplexitet. Flera intervjuer bidrar även till ett bredare perspektiv på tillit då olika företag ser, 

tolkar och arbetar olika med tillit. Vi vill studera om de olika företagen besvarar frågorna olika vilket kan 

tyda på att företagens syn på tillit inom crowdshipping skiljer sig åt. 

 

Vi har kommit i kontakt med företag genom att gå tillbaka till tidigare forskning om crowdshipping där 

flertalet företag nämnts. Vi fick även tillgång till listor över företag verksamma inom crowdshipping dels 

genom att själv söka på internet och genom snöbollsmetoden (Bryman, 2011) Det vill säga att genom 

intervjuerna fick vi tips och rekommendationer på andra crowdshippingföretag vi kunde kontakta. En utav 

respondenterna hade även en sammanställd lista över verksamma företag inom branschen som varit till stor 

hjälp. De företag som vi slutligen var i kontakt med och genomförde intervjuer med är Freelway, Hitch, 

Nimber, PiggyBaggy, PiggyBee och Qui-Go. Vi har inte selektivt valt ut specifika företag utan kontaktat 

företag inom branschen som faller inom ramarna för vår forskningsstudie. 

 

 

 
Företag 

 
Land 

 
Position 

 
Datum 

 
Intervjutid 

 
Intervjutyp 

 
Freelway 

 
Sverige 

 
Anställd 

 
24/4-17 

 
51 min 

 
Telefon 

 
Hitch 

 
USA 

 
Marknadschef 

 
7/4-17 

 
50 min 

 
Skype 

 
Nimber 

 
Norge och England 

 
VD 

 
4/4-17 

 
55 min 

 
Skype 

 
PiggyBaggy 

 
Finland 

 
VD 

 
5/4-17 

 
48 min 

 
Skype 

 
PiggyBee 

 
Belgien 

 
VD 

 
19/4-17 

 
45 min 

 
Skype 

 
Qui-Go 

 
Frankrike 

 
Utvecklingsansvarig 

 
16/5-17 

 
40 min 

 
Skype 
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För att förklara företagen, inblandade aktörer och aktiviteter inom crowdshipping, har vi utgått från Rougés 

och Montreuil (2014) figur (se figur 1). Figuren förklarar överskådligt hur crowdshipping som 

affärsmodellen ser ut och hur den fungerar. De olika tillvägagångssätten och praxisen är framtagen genom 

studier av 18 olika crowdshippingföretag.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 (Rougès och Montreuil 2014) 

 

Baserat på ovanstående figur (1) har vi utformat en tabell som förklarar hur de företagen från vårt urval 

arbetar med crowdshipping. Vi har bortsett från den sfär som kallas “Revenue model”, dvs. företagens 

affärsmodell, då vi inte studerar hur tjänsten genererar kapital. Däremot konstaterar vår tabell huruvida det 

är en betaltjänst eller inte.  
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Företag Erbjudande 
(Offer) 

Kurirtyp 
(Couriers) 

Gestaltning 
(Creation) 

Avsändare/mottagare 
(Senders/Recipients) 

 
Freelway 

 
P2P och B2C 

Pendlare, resenärer 
och/eller 

professionella 
leverantörer 

- Webb, app 
- Spårningsmöjlighet, 

ej GPS 
- Urval av kurir 
- Ej betaltjänst 

 
 

Privatpersoner och företag  

 
Hitch 

 
P2P och B2C 

 
Pendlare och/eller 

resenärer 

- Webb, app 
- Spårningsmöjlighet 

- Betygsystem  
- Betaltjänst 

- Urval av kurir 

 
Privatpersoner och 

detaljhandel 

 
Nimber 

 
P2P 

 
Pendlare och/eller 

resenärer 

- Webb, app 
- Betygsystem 
- Betaltjänst 

- Urval av kurir 

 
Privatpersoner 

 
PiggyBaggy 

P2P ( B2C i 
framtiden) 

Pendlare och/eller 
resenärer 

- Webb, app 
- Betaltjänst 

- Tilldelas kurir 

 
Privatpersoner 

PiggyBee P2P Pendlare och/eller 
resenärer 

- Webb 
- Urval av kurir 

Privatpersoner 

Qui-Go P2P Pendlare och/eller 
resenärer 

-Webb 
-Urval av kurir 

Privatpersoner 

 

Ovanstående tabell ger en övergripande bild över hur företagens respektive affärsmodell är utformad och 

hur crowdshipping skiljer sig åt och ter sig i praktiken. 

3.3 Analys av data 

En kvalitativ insamlingsmetod anses vara en utmaning när det kommer till genomförandet av analysen, 

vilket grundar sig i att materialet ofta är ostrukturerat (Bryman, 2011). För att strukturera upp 

datainsamlingen och närma oss studiens syfte och besvara frågeställningar har vi därför systematiskt 

undersökt och arrangerat vår datainsamling. Studiens empiri baseras på de semistrukturerade intervjuerna 

som transkriberats för att få en överblick över insamlad data. För att nå en övergripande bild av vad 

respondenterna faktiskt säger har vi letat efter distinkta mönster i materialet. En utav de stora utmaningarna 

inför analysen har varit att skapa mening ur den omfattande mängden av information som transkriberingar 

innebär. Fejes och Thornberg (2015) uttrycker detta som att skilja mellan det betydelsefulla och det triviala 

samt att identifiera mönster som är betydelsefulla. Den transkriberade empirin har således kategoriserats 

utifrån relevanta teman. När vi utfört kategoriseringen har vi utgått ifrån de teman som intervjuguiden består 

av, dvs företagens affärsmodell, tillitskapande processer/verktyg, synen på tillit inom crowdshipping och 

lagstiftning. Kategoriseringarna grundar sig i tydliga trender som uppdagats genom att studera det 
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transkriberade intervjuerna. Att kategorisera den insamlade empirin har möjliggjort det att tydligt urskilja 

vilka delar av empirin som inte berörde det fenomen som vi studerar, för att kunna sortera bort det triviala 

eller irrelevanta (Bryman, 2011). 

 

Studiens forskningsprocess har styrts av det teoretiska urvalet. Rent praktiskt har det inneburit att 

datainsamlingen och analysen har löpt parallellt. Det har medfört att datainsamlingen styrt både 

teoriavsnittet och intervjufrågorna. Genom att bearbeta empirin har vi kompletterat med teori vid 

identifierade luckor, för att närmare studera uppsatsens forskningsobjekt och kunna besvara 

forskningsfrågorna. Detta har möjliggjorts då vi identifierat upprepade mönster från empirin som saknat stöd 

i teorin. För att koda fram relevanta teman har vi först gjort en allmän indelning och markerat ofta 

förekommande sammanhang. Därefter har vi gjort ytterligare en indelning och de teman som slutligen 

kodats fram och kategoriserar datainsamlingen är: Plattformens tillitsskapande verktyg, Mekanismer, 

Konsumenters benägenhet att använda crowdshipping tjänster, Mer öppet vs. mer stängt och Tillitskapital. 

Samtliga teman behandlar därmed både studiens teori och empiri.  

3.4 Etiska ställningstaganden 

Under forskningens gång har det varit viktigt att vi arbetat enligt vad som anses falla inom ramen för etisk 

forskning. Vi har således tagit hänsyn till Brymans (2011) grundläggande etiska frågor kring frivillighet, 

konfidentialitet, integritet och anonymitet. För svensk forskning inkluderar de etiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

 

För att uppfylla informationskravet har samtliga berörda personer informerats om forskningens syfte. Detta 

var information som tilldelades både via mail, då vi först tog kontakt med potentiella respondenter och 

företag, även information som tilldelades vid intervjuns inledning. Således fick respondenterna veta att 

deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att hoppa av intervjun. Samtyckeskravet uppfylls då samtliga 

informanter är myndiga och själva fattade beslutet om att medverka i undersökningen. Vi har valt att hålla 

samtliga personuppgifter utanför vår forskningsstudie. Främst för att personuppgifter kan vara känsliga, för 

att samtliga deltagare ska behandlas med största möjliga konfidentialitet men även för att deltagarnas 

personuppgifter inte hade medfört något ökat värde för studien.  

 

I analysen använder vi oss av pseudonymer för att anonymisera respondenterna. Det innebär att de namn 

som vi använder oss av i analysen inte är respondenternas riktiga namn. Varför vi valt att använda 

pseudonymer baseras på att vi vill göra analysen levande och verklighetstrolig. Nyttjandekravet uppfylls 

genom att insamlad data från samtliga intervjuer endast används för forskningens ändamål. Samtliga 

intervjuer är transkriberade och finns att tillgå vid förfrågan men inget som bifogas i uppsatsen. (Bryman, 

2011) Vi har även erbjudit samtliga deltagare tillgång till den färdigställda uppsatsen om så önskas samt var 

uppsatsen kommer publiceras. 
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3.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Då vår kvalitativa forskning baseras på respondenternas tolkningar av intervjufrågorna kräver studien en så 

hög kvalitet som möjligt. En hög kvalitet faller under aspekterna kring forskningens tillförlitlighet. Bryman 

(2011) delar upp tillförlitlighet i fyra kriterier; överförbarhet, trovärdighet, pålitlighet och förmågan att 

styrka och bekräfta resultaten. Samtliga kriterier har vi utgått ifrån i vår studie. En studies trovärdighet 

baseras på tydligheten av studiens beskrivningar, då kvalitativa studier ofta baseras på olika kontexter. 

Således är de beskrivningarna som förmedlas även det som representerar läsarens verklighet och studiens 

trovärdighet. Då en kvalitativ studie ämnas studera ett djup snarare än en bredd, studeras kontexten och den 

sanning som respondenterna tilldelar. Detta uppnås genom att syftet med en kvalitativ intervju är att fånga in 

djupgående och väldetaljerad information. 

 

Samtliga faser av forskningsprocessen har redovisats och noga granskats för att studien ska anses pålitlig. 

Avseende empirin är det våra egna tolkningar av respondenternas gensvar som redovisas. Trots att 

intervjuerna faller under samma kontext kan respondenterna tolka intervjufrågorna olika. För att förhindra 

tolkningsfel eller att intervjun tappar kärnfokus förklarade vi syftet med forskningsstudien samt intervjuns 

syfte innan samtliga intervjuer. Detta för att i högsta möjliga utsträckning undvika tolknings fel av 

forskningsfältet. 

 

Under forskningsprocessen har vi försökt att hålla oss borta från personliga värderingar som kan påverka 

resultaten och slutsatserna av studien. Dock går det aldrig helt att bortse från personliga bedömningar då vi 

själva har tolkat respondenternas gensvar. Med hänsyn till tillförlitligheten tas inga personliga resonemang 

upp i studiens resultat då vi enbart tolkat respondenternas ord. 
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4.0 ANALYS 
 

Följande kapitel presenterar studiens resultat av samtliga företagsintervjuer och för en analys med hjälp av 

vår teoretiska referensram. Det empiriska materialet har mynnat ut i fem övergripande teman som baseras på 

identifiering samt kodning av datainsamlingen och besvarar uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Analysens övergripande teman är plattformens tillitsskapande verktyg, mekanismer, konsumenters 

benägenhet att använda crowdshipping tjänster, mer öppet vs. mer stängt och tillitskapital. Samtliga teman 

kommer att behandla både studiens teori och empiri.   

 

4.1 Företagens tillitsskapande processer 

De sex företag som studiens empiri baseras på erbjuder alla sina crowdshipping tjänster genom ett digitalt 

medium, delningsplattform. Plattformarna utgör digitala marknadsplatser där säljare och köpare kan mötas 

för att utföra affärer och transaktioner med varandra. Dessa plattformar fungerar inte bara som ett medium 

för att genomföra transaktioner, utan är även ett tillitsskapande verktyg då digitala plattformar inte 

möjliggöra tillitskapande ansikte mot ansikte. (Codagnone & Martens, 2016) De företag som intervjuats är 

relativt varierande när det kommer till hur teknologiskt utvecklade deras respektive plattformar är. Den 

plattform som är mest utvecklad tillhör det amerikanska företaget Hitch. Hitch erbjuder sin tjänst både som 

en smartphone applikation och i webbläsaren. Applikationen ger tillgång till en rad olika verktyg som GPS 

spårning av paketet/leverantören, kommunikationsfunktioner, hantering av betalningar, personliga profiler 

och betygssystem (Intervju med Hitch, 2017). Vid frågan om det viktigaste sättet Hitch skapar tillit för 

kunderna svarar Baltzar på Hitch tveklöst att det är betygssystemet. Han menar att betygssystemet är ett 

effektivt verktyg för att skapa tillit eftersom person A upplever att de får en bild av person C genom person 

B. 

”When it comes to rating there is an inherent perception from the individual that ‘Hey, that is 

person A and I am speaking to them via person B’ and all of sudden a trust factor that is perceived 

goes in there and that carries a lot of weight” (Intervju med Hitch, 2017) 

 

Detta kan ses som ett exempel på Ba’s (2001) mening med överföringsbaserat tillit. Att om person A har 

tillit till en community eller gruppen, vilket utgörs av Hitch’s användare, är det möjligt för individen att 

även skapa tillit till de individuella användarna inom gruppen baserat på resten av användarnas åsikter om 

denna individ. Genom att användarna betygsätter varandra, tilldelas andra användare information om 

huruvida en leverantör utfört en bra eller dålig prestation. 

 

Även om inte alla företagen utnyttjar ett betygssystem är de överens om att betygssystem kan vara ett 

effektivt verktyg för att skapa tillit, under rätta förhållanden. Jonas, VD på PiggyBaggy, säger att 
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anledningen till de inte utnyttjar betygsystem är att företaget inte nått en kritisk volym av användare för att 

betygssystem ska vara tillräckligt trovärdigt för användarna. Han menar att låga volymer av användare på 

plattformen inte skapar tillräckligt med trovärdighet för ett betygsystem eftersom att det blir för 

representativt av vad en liten grupp tycker. Jonas tror att det kommer ta hundratusentals betygsatta 

transaktioner innan man kan börja se betygen som rättvisande och trovärdiga. Vidare uttrycker Jonas oro 

över hur dagens betygssystem används, han säger att det är relativt lätt att ”lura” systemet genom att folk ger 

varandra högsta betyg utan att de egentligen förtjänar det och menar på att systemet bör ses över. I linje med 

Jonas syn på betygssystem diskuterar även Codagnone och Martens (2016) trovärdigheten av ett 

betygssystem. Skepticism kring trovärdigheten menar de grundar sig i den mänskliga faktorn; att användare 

inte gör rättvisa bedömningar av läget, att användare inte lämnar betyg eller att de råder överenskommelser 

att användare ger varandra bra betyg. Jonas, Codagnone och Martens (2016) syn på betygssystemen tyder på 

att det behöver utvecklas för att systemet ska uppfylla sin funktion, att vara ett tillitskapande verktyg.  

  

Jonas säger att det primära sättet PiggyBee skapar tillit för användarna är genom att erbjuda försäkring vid 

alla leveranser. Han menar att den fundamentala anledningen till att erbjuda försäkring är att locka till sig 

flera användare, för att sedan implementera ett betygssystem när företaget når tillräckligt stora 

användarvolymer. Tanken är då att betygssystemet tar över som det primära tillitsskapande verktyget. Jonas 

nämner även att något som får människor att använda samt uppskatta tjänsten är den sociala dimensionen. 

Detta har speciellt märks när äldre människor använder tjänsten som kanske är ensamma men får någon att 

prata med på dagarna (Intervju med PiggyBaggy, 2017).  

 

Jonas ser både betygssystem och försäkring som två tillitsskapande mekanismer, han ser på tillit ur ett 

helhetsperspektiv utan att göra distinktion mellan tillit för tjänstekvalitet och tillit för en rättslig uppgörelse 

vid skadat gods och missöde (Codagnone & Martens 2016). Punel och Stathopoulos (2016) påvisar att ett 

vanligt tillitsskapande verktyg bland crowdshipping företag är att erbjuda försäkring. En motsägande 

iakttagelse med studien är att även om kunder rankar integriteten och säkerheten av deras paket som viktig 

är tillgängligheten av en försäkring relativt obetydlig när konsumenter väljer bland olika crowdshipping 

tjänster. Denna iakttagelse är även något som Edward på Nimber delvis instämmer med och säger “I think 

insurance is one of those funny things that people like to have but in some cases they don’t care”. Edwards 

förklaring till varför han tror att efterfrågan om försäkring varierar baseras på varierat värdet av de varor 

som skickas. Konsumenter önskar försäkring vid varor av högt värde. (Intervju med Nimber, 2017) Jonas 

pratar även om den sociala aspekten som crowdshipping medför, interaktionen som sker när parterna träffas 

för att lämna av eller ta emot sina paket. Vid möten ansikte mot ansikte så kan det uppstå tillit mellan 

varandra, man får chansen att bedöma den andra och samla “information” om hur person uppträder och 

agerar (Ba, 2001) Vidare så möjliggör fysiska möten att en djupare nivå av tillit skapas snabbare mellan 

individerna (Nilsson & Mattes, 2015) 
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En annan viktig poäng som Edward på Nimber belyser gällande betygssystem är att verktyget möjliggör 

självreglering. Edward resonerar att användare väljer leverantörer med fler stjärnor framför en användare 

med färre stjärnor. (Intervju med Nimber, 2017) Om en leverantör har försummat sina åtaganden kommer 

resterande användare att informeras, genom att personen får ett lågt betyg eller en dålig recension. Framöver 

kommer leverantören få färre uppdragsförfrågningar då andra användare av plattformen ser att individen 

inte är pålitlig. Dåliga betyg från andra användare kan riskera påföljder då betygssystemet fungerar som ett 

verktyg för att avskräcka användare från att försumma sina åtaganden. Detta kontrollerande system är inget 

nytt påfund utan användes b.la. av handelsmän i det medeltida Europa när de skulle skeppa varor över 

världen utan att själv behöva resa med för att kontrollera att inte lasten missköttes (Mazzella, Sundararajan 

& D’espous, 2016).  

 

Det svenska företaget Freelway menar dock att betygssystem i deras fall inte alltid är det bästa verktyget för 

att skapa tillit utan att det snarare kan skapa problem. Freelway förklarar att de använder sig av en lite 

annorlunda metod för att skapa tillit gentemot de flesta andra crowdshippingföretag. De skapar tillit genom 

att plattformen erbjuds i stängda system, istället för att plattformen hålls öppen för allmänheten. Peter på 

Freelway säger ”istället för att bygga så mycket tillit och trovärdighet från scratch i systemet så hakar vi på 

den trygghet som redan finns i olika community’s genom att hålla community’s begränsade, så skulle jag 

nog vilja beskriva det” (Intervju med Freelway, 2017). Peter menar att ett betygssystem skulle kunna leda 

till att pinsamma situationer uppstod då kollegor eller bekanta betygsätter varandra. I detta fall stämmer inte 

Botsman och Rogers (2010) uttryck tillit mellan främlingar lika bra då en “spin off” av små slutna system är 

att användarna oftast inte är obekanta med varandra från start. I Ba’s (2001) teori kring tillitsnivåer är 

deltagarna till en början högre upp i tillitstrappan i jämförelse med användare vars system är helt öppna. I ett 

slutet system där människor redan är bekanta med varandra, i varierad utsträckning, befinner användarna sig 

på steget informationsbaserat tillit. Parterna har information om varandra och är inte helt okända vilket ökar 

förutsägbarheten och minskar känslor som orolighet och osäkerhet. Vidare kan tillit till någon eller något 

skapas genom associationer med något som upplevs trovärdigt (Ba, 2001). Detta är något som Freelway 

utnyttjar genom att den som beställer tjänsten, oftast kommuner eller företag, anses trovärdiga i användarnas 

ögon. Freelway uttrycker det som att arbetsgivaren är en leverantör av trovärdighet (Intervju med Freelway, 

2017). 

 

Aldrick på företag Qui-Go berättar att de nästan bara utför transporter mellan Frankrike och Kamerun då 

majoriteten av användarna är kamerunier. Qui-Go har en hemsida där transportförågningarna annonseras för 

användarna. Användarna kan även maila med andra användare. Aldrick menar att hemsidan är avskalad och 

har utvecklingspotential. Dock säger han att Qui-Go i stor utsträckning istället använder deras Facebooksida 

där transportförfrågningarna även annonseras. Aldrick förklarar att användarna har svårt att lita på hemsidan 

då de inte vet vem som lägger upp transportförfrågningarna eller erbjuder sig att transportera. Genom 

Facebook kan användarna ta del av varandras profiler och skapa sig en uppfattning av vem personen är. 
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Företaget har observerat att användare av Qui-Go’s Facebook-sidan även vågar använda hemsida. Aldrick 

säger att Qui-Go funderar på att anordna träffar eller möten någon gång i månaden där potentiella användare 

kan träffa befintliga användare och skapa tillit sinsemellan, då borde fler känna sig trygga med att använda 

webbsidan säger Aldrick (2017). Företagets community är relativt liten och många känner varandra då det 

oftast är samma människor som regelbundet reser mellan Kamrun och Frankrike. Vid fråga om de försöker 

få in andra användare som inte är från Kamrun svara Aldrick att det är något de strävar efter men att det är 

utmanande. Det kan vara svårt för utomstående att bryta sig in i en kamerunska community. Han ser fysiska 

möten, där folk lär känna varandra, som det bästa sättet att “break the barriers of the country” och öppna upp 

för att öka tilliten. Aldrick menar att företaget provat betygssystem men att det inte var särskilt praktiskt då 

företagets community dels är för liten och att många redan känner varandra, samt att användare inte lär 

känna varandra genom betygsystem. Aldrick utbrister “The African community, they need to know the 

person!”. (Intervju med Qui-Go, 2017) Cook (2005) menar att i situationer där risker uppstår finns det en 

tendens att det uppstår nätverk av tillitsbundna utbytespartners. Cook menar även i samhällen där det är 

traditionellt förekommande att utbyte och transaktioner sker med hjälp utav systematiska tillits relationer så 

kan det uppstå svårigheter för individen att lita på en okänd part.   

 

Konsumenternas tillit till Qui-Go’s bygger på tillhörighet till en mindre community där de flesta individerna 

är bekanta med varandra eller tidigare träffats. Owyang (2013) menar att företags plattformar inom 

delningsekonomier i huvudsak har två primära syften, att facilitera utbyte av tjänster och att skapa tillit 

mellan användarna. I Qui-Go’s fall faciliterar deras plattfrom/webbsida utbyte av tjänster men inte att 

webbsidan skapar tillit eller s.k “digitaliserad tillit” i en större utsträckning, den enda funktionen de har är 

ett mailsystem. Till en viss del påminner Qui-Go om Freelways modell av tillit, dvs. använda den tillit som 

redan finns inbyggt i community väger tyngre än tillitsskapande system online då det redan finns tillit 

mellan användarna. Man kan se det som att börja högre upp på Ba’s (2001) tillitstrappa. En skillnad är att 

Freelway aktivt valt att använda denna modell medan det i Qui-Go’s fall är användare som valt att inte 

använda plattformen fullt ut.  

4.2 Crowdshippingföretagens syn på tillit  

I frågan om en community borde självregleras eller om crowdshippingföretagen aktivt borde plocka bort 

misskötande användare och agera som en styrande hand råder det splittrade åsikter om. Lars, VD på 

PiggyBee, förklarar att när han först startade företaget för fem år sedan försökte han styra allt, han kollade 

och följde upp de flesta transporterna som genomfördes via plattformen. Med tiden har Lars kommit till 

insikten att folk är intelligenta och klarar av att sköta sig själva. Numera är hans inställning ”give everything 

to the community”, dock tillägger han att företaget fortfarande måste kolla så att folk inte skickar droger till 

varandra genom PiggyBee tjänsten.  
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“How can I say it, it is always the first issue, like 99 % of the time people will say ‘I won’t do it 

because I don’t trust the other person. That’s really the point. Still my problem is not trust, because 

my problem is to make it work (...) so trust is not my issue. But the main issue for  

crowdshipping is trust, definitely” (Intervju med Lars, 2017) 

 

Lars menar att tillitsskapande är en av de stora problemen crowdshippingföretag står inför, men att 

PiggyBee inte har tid att oroa sig över tillit utan att de måste se till att få kärntjänsten att fungera. Lars 

förklarar att de just nu inte varken erbjuder betygssystem, GPS-spårning, försäkring eller andra system som 

generellt ses som tillitsskapande. Just nu erbjuder företaget en personlig sida där användare kan länka deras 

Facebook, LinkedIn och ladda upp en profilbild. Lars menar att det är svårt att få användarna att fylla i 

informationen på deras privata sidor, den är inte särskilt intresserade av att göra det säger han (Intervju med 

PiggyBee, 2017). Botsman, Rogers (2010) och Sundararajan (2016) skriver om tillitsförflyttningen, från 

institutioner och företag till privatpersoner, som kännetecknar delningsekonomin. Mellanhanden försvinner 

och produktion kopplas direkt till konsument via en digital plattform. PiggyBee’s inställning är att låta 

användarbasen till stor del sköta och reglera sig själva. Dock tillhandahåller PiggyBees användare relativt 

grundläggande verktyg för att kunna interagera med varandra och skapa tillit. De väljer att inte ta bort och 

kontrollera användare. Detta agerande stämmer överens med Botsman och Rogers (2010) observationer om 

tillit, då PiggyBee i första hand inte försöker bygga användarnas förtroende till företaget, utan strävar 

snarare efter att möjliggöra tillitsskapande mellan användarna.  

 

Nimber beskriver att betygsystemet skapar dilemma för företaget. Deras grundinställning är att de vill att det 

ska vara användarna som skapar kvaliteten i tjänsten och att de själv kan bestämma vilken leverantör de 

använder sig av baserat på betygssystemet. Företaget nämner att de aldrig tagit bort användare p.ga låga 

betyg men att användare tas bort om de skulle brytas mot Nimbers egna stadgar och regler. Edward förklarar 

att om tillgång och efterfråga inte är ett problem i framtiden kan de komma att börja ta bort användare som 

inte lever upp till den kvalitetsstandard de vill att företagets varumärke ska representera. Edward säger att 

kundens tillit är tvådelad, till personen som utför arbetet men också till företaget, Nimber, som 

tillhandahåller tjänsten och plattformen. Nimber upplever inte tillit som något större problem och tror att 

tillit kommer bli ännu mer marginellt i framtiden då företaget byggt upp sitt varumärke. Edward säger att 

om 10 år så kommer folk skratta åt att man ens studerade tillit inom delningsekonomin, “because in the age 

of digital you can cash that out of the equation”. Edward menar att tillit kommer bli implicit med 

varumärket Nimber på samma sätt som folk implicit litar på mera traditionella företag som UPS och DHL. 

(Intervju med Nimber, 2017)  

 

Baltzar beskriver Hitch som en ”community vetted application”, han trycker på att betygsystem är väldigt 

viktigt för att användare ska känna sig säkra och välja bra leverantörer. Han tillägger dock att om en 

leverantör får en stjärna i betyg (lägst betyg) av en användare, skickar Hitch ut ett mail till den leverantören 
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och försöker reda ut situationen och bifogar även tips på hur leverantören ska uppföra sig etc. Om de dåliga 

betygen upprepas och leverantören får tre olika ett stjärniga betyg (lägsta betyget) kommer Hitch gå in och 

spärra användaren från att använda tjänsten. Baltzar säger att det är viktigt att det inte endast finns 

självreglering, att det även måste finnas muskler att ta till om någon bryter mot reglerna. I slutändan tycker 

Edward att det är företaget som är ytterst ansvariga för att skapa förtroende och säkerhet för kunden, både 

för avsändaren och leverantören. Hitch använder sig även ut av en tjänst som heter Square Trade. Företaget 

fungerar som en oberoende tredjepartsmedlare som utreder juridiska frågor och kommer med en “dom” när 

problem uppstår med sändelser eller mellan användare (Intervju med Hitch, 2017).  

 

Utöver att erbjuda användarna av tjänsten verktyg för att skapa tillit mellan varandra så beskriver både 

Nimber och Hitch att de har intresse av att skapa kundförtroende för företaget/varumärket. Varumärkestillit 

beskrivs av Kumar (2014) som viljan av kunden att förlita sig på att företaget ska leva upp till sin 

tjänsteförrättning. För att lyckas med att skapa varumärkestillits anser både Hitch och Nimber att de måste 

förbehålla möjligheten att ta bort användare som inte lever upp till företagets utlovade servicenivå. Således 

agerar Hitch som konfliktlösare genom att erbjuda Square Trade tjänsten till sina kunder. Både Nimber och 

Hitch tar dig an en del av rollen som “mellanhand” (Botsman & Rogers, 2010) för att bygga upp 

varumärkestillit. Användarna av tjänsten behöver inte oroa sig lika mycket över att de ska råka ut för något, 

då företagen själva går in och tar bort dåliga användare. Detta kan genom att öka interaktionen mellan 

konsument och företag även öka möjligheten att vinna konsumentens förtroende. (Gransky, 2010)  

 

Vidare ser både Hitch och Nimber (2017) crowdshipping som en mer tillförlitligt tjänst i jämförelse med 

traditionella transportbolag. Då leverantörer från ett crowdshippingföretag blir betygsatta på sitt utförande 

arbetet är de måna om att göra ett bra jobb för att få fortsatta uppdrag. Parallellt visar däremot Briffaz och 

Darverys (2016) studie att mer än två tredjedelar av respondenterna skulle känna sig mer bekväma att 

anförtro sig individer om ett traditionellt transportbolag stod bakom leveransen. Det kan således tolkas som 

att ett välkänt varumärke införlivar mer tillit en användarnas betygsättningar av tjänsten. Jonas på 

PiggyBaggy menar att företaget står inför ett varumärkesproblem och uttrycker: 

 

 ”We are actually more secure than the actual post operators in Finland, in that sense. But  

of course people think about the brand and the fact that they have existed for hundred of  

years, so therefore it has to be very trustworthy… it's a brand issue as well” (Intervju med  

PiggyBaggy, 2017).  

 

I linje med Jonas syn på varumärkestillit menar Baltzar på Hitch att traditionella företag inte är bättre på sitt 

arbete men att det har en stor fördel av att de har ett inbyggt varumärkestillit. Företagens resonemang kring 

varumärkestillit stämmer överens med Addadi och Ashta (2012) studie som visar på att väletablerade 

varumärken är en viktig faktor för att stärka företagets tillit gentemot konsument. För att Hitch ska komma 
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till bukt med detta tillitsproblem arbetar de både med P2P och B2C. Baltzar på Hitch menar på att samarbete 

med välkända varumärken bidrar med ett ökat tillit för Hitch som företag. Företagets strategiska åtagande 

går även att förankra i Assadi och Ashta (2012) studie som visar att en hemsida som säljer både kända och 

okända varumärken säljer bättre av de välkända varumärken och menar på att det är för att de är med 

tillförlitliga.  

 

PiggyBee, PiggyBaggy, Hitch och Nimber ställer sig positiva till tillitskapital. De ser alla fenomenet som ett 

verktyg för att stärka tilliten till sin egen plattform och locka fler användare. Lars på PiggyBee uttrycker att 

det idag är ett problem att tillitskapital inte finns. Dock menar han på att människor inte är mogna att dela 

med sig av sin privata data i den utsträckningen än (Intervju med PiggyBee, 2017). Hitch samarbetade med 

ett så kallat trust cloud företag vid sin uppstart men företaget gick i konkurs. Företaget ser positivt på capital 

och Baltzar på Hitch uttrycker: 

 

“Hey, this person has 98 % trust online rating from all these places and then you would feel 

a little more comfortable doing that… but I think that it’s invaluable to go ahead and compile 

it all together to establish an overall trust rating online”. (Intervju med Hitch, 2017) 

 

Samtidigt menar Nimber på att företaget själva arbetat hårt för att själva skapa tillit på deras plattform. 

Edward på Nimber ifrågasätter huruvida människor kan ta med sig sitt tillitskapital eller om det hör till en 

specifik plattform eller företag. Han menar på att tillitskapital inte är av intresse för stora företag, då de 

redan erhåller tillräckligt med statistik. Däremot finns ett stort intresse för mindre företag då de ännu inte har 

tillgång till lika stora volymer av data. (Intervju med Nimber, 2017) Owyang (2013) uttycker tillitskapital 

som att individers rykte eller omdöme fungerar som en valuta inom delningsekonomi och menar på att det är 

ett stort intresse för många företag att centralisera och samla dessa omdömen.   

4.3 Lagstiftning 

Edward på Nimber menar att det absolut största problemet för crowdshipping idag är lagstiftningen. Han 

säger som ett exempel: 

 

 “I am not sure how it is in Sweden but in the UK if your colleagues says ‘here take a package  

for me’ and you put it in your car and let’s say you get 10kr or 100kr for it you can be  

invalidating your insurance, your auto insurance” (Intervju med Nimber, 2017).  

 

Även Jonas från PiggyBaggy menar att lagstiftning idag är ett stort problem inom crowdsourcing. Han säger 

att lagstiftningen i Finland är relativt oklar och det är svårt att veta vad som gäller. Jonas berättar att det 

finns stark opposition i Finland från särkilda partier och logistiksektorn att omarbeta lagstiftningen och 

skattesystemet för att inkorporera delningsekonomier i samhället. Han menar att de främsta argumenten mot 



 30 

delningsekonomin är frågor om tillit och potentiella risker som delningsekonomi kan innebära. Han menar 

att lagstiftningen just nu överbeskyddar konsumenten. Konsumenten borde själv få chansen att bedöma vilka 

risker de är villiga att ta. Jonas påpekar dock att han är för lagstiftning, han vill inte nödvändigtvis se mer 

lagstiftning utan “smartare” lagstiftning. Lagstiftning skapar förtroende för konsumenter och det tror han 

behövs för att få flera att använda sig av crowdshipping (Intervju med Piggybaggy, 2017) Även Baltzar från 

Hitch menar att lagstiftningen i USA är oklar för delningsekonomier. Han menar att det är en balansgång när 

det kommer till lagstiftning då hela crowdsourcing och delningsekonomi rörelsen växte fram från 

möjligheten att erbjuda traditionella tjänster på ett bättre och smidigare sätt. Många av tjänsterna skulle bli 

omöjliga att genomföra om för strikta lagstiftningar skulle träda i kraft (Intervju med Hitch 2017). PiggyBee 

däremot ser inte lagstiftning som något större problem för crowdshipping, de säger att de måste naturligtvis 

följa lagen men för användarna handlar det mest om att få sina saker skickade (Intervju med PiggyBee, 

2017) 

 

Lagstiftningen i Sverige tillåter inte privatpersoner att ta betalt för att transportera eller hjälpa till att 

transportera gods. Detta skapar svårigheter för Freelway att monetärisera delar av sin tjänst. Freelway skulle 

vilja se ändringar i lagstiftningen så att privatpersoner skulle kunna få ersättning för utföra leveranser. Inte 

tillräckligt för att leva på men tillräckligt för att skapa incitament, runt 20 000 - 30 000 kr per år max 

(Intervju med Freelway, 2017) Qui-Go anser att de inte kan monitärisera deras tjänst då det skulle uppstå 

stora juridiska problem vilket företaget inte skulle klara av på grund av den rådande lagstiftningen i 

Frankrike. Samt att de har ett internationellt fokus och skulle således även behöva ta andra länders 

lagstiftning i beaktning (Intervju med Qui-Go, 2017).  

 

Owyang (2013) observerar att länders lagstiftningar idag är ett problematiskt område för företag aktiva inom 

delningsekonomin, det visar sig ovan i b.la. företagens problem att monitärisera sina tjänster. De flesta 

företag förutom PiggyBee instämmer med att det är problematiskt. Hitch delar Sundararajans (2016) analys 

om att problemet är nästan av en existentiell karaktär då flera av delningsekonomins tjänster uppstod som ett 

sätt att erbjuda traditionella tjänster smidigare, bättre och även som ett sätt att förbigå tunga lagstiftningar. 

Samtidigt som lagstiftning kan vara ett hinder för företagen så finns lagstiftning för att skydda konsumenten. 

Tillit rör de förväntningar man har på en person eller ett systems pålitlighet (Giddens, 1990). Genom 

tillämpning av lagstiftning på delningsekonomi kan konsumenter i större utsträckning veta vad de kan 

förvänta sig och känna ett ökad förtroende för crowdshipping i helhet (Sundararajan, 2016). Jonas på 

PiggyBaggy identifierar detta som kritiskt för att lyckas locka flera människor till att använda sig utav 

crowdshipping. Majoriteten av företagen ser lagstiftning ur ett praktiskt perspektiv oftast rörande tillåtelse 

att få utföra transporter eller kunna monitärisera sina tjänster. Lagstiftning ur ett tillitsskapande perspektiv 

eller förhindra negativ informationsassymmetri (Ba, 2001) är dock något som inte tas upp förutom av 

PiggyBaggy.  
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Sammanfattningsvis presenterar studiens analys resultaten utifrån empirin och teorin. Analysen svarar på 

studiens syfte genom att besvara de två frågeställningarna. Först analyseras det hur företagen skapar tillit 

genom tillitskapande verktyg och processer och mynnar ut i vad som anses vara mest väsentligt. Därefter 

analyseras företagens syn på crowdshipping, vad som anses vara betydande inom tillit och varför. 

Avlustningsvis analyseras företagens inställning och påverkan av lagstiftning och hur detta styr företagens 

syn och arbete med tillit. Nästkommande kapitel kommer att knyta samman säcken och visa på vilka 

slutsatser som vi kan dra utifrån insamlad data. Vidare förs en diskussion baserat på frågeställningarna 

som mynnar ut i hur vi bidragit till forskningsfältet och avslutas med förslag på vidare forskning.  
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5.0 SLUTSATSER, DISKUSSION OCH VIDARE FORSKNING 
 

Nedanstående kapitel kommer att belysa de tre slutsatser som uppsatsen mynnar ut i. Vidare besvaras 

studiens syfte samt frågeställningar genom en diskussion. Föregående kapitels analys kommer hjälpa oss att 

förklara hur crowdshippingföretag arbetar för att öka konsumenters förtroende för crowdshipping. De 

faktorer som kan ha påverka studiens resultat kommer att diskuteras. Kapitlet avrundas med att summera hur 

studien bidrar till forskningsfältet och avslutats med förslag på vidare forskning. 

 

5.1 Slutsatser 

Utifrån ovanstående analys kan studien dra tre slutsatser. Baserat på den insamlade empirin kan vi dra 

slutsatsen att det finns två tillvägagångssätt för företagen att skapa förtroende och tillit, men att företagen 

utnyttjar båda i varierande utsträckning. Dels kan företag verksamma inom crowdshipping skapa tillit 

genom digitala plattformar. Det innebär att företagens plattformar integrerar tillitsskapande verktyg för att 

användarna själva ska kunna skapa tillit sinsemellan. Detta tillvägagångssätt att skapa tillit använder sig 

Hitch, Nimber, PiggyBaggy och PiggyBee primärt av. Det andra sättet crowdshippingföretag skapar 

förtroende är genom att företag utnyttjar och bygger vidare på den befintliga tilliten. Exempelvis genom att 

ta vara på den tillit och samhörighet som redan finns i en liten by, istället för att bygga tillit från scratch, 

vilket är den väg Freelway och Qui-Go går för att bygga sin plattform. Denna tillit uppstår även från möten 

ansikte mot ansikte. Företagen är inte exklusiva till en typ, utan inkorporera oftast digital tillitskapade med 

tillit som härstammar utanför den digitala miljön.  

 

Studiens andra slutsats är att företagen ser olika på hur självständig användarbasen ska vara. Ett företag har 

valt att helt ta avstånd från att reglera användarbasen utan låter användarna själv bestämma vem de ska lita 

på och hur problem som uppstår ska lösas. Andra företag har valt att vara desto mera aktiv gentemot 

användarbasen, som att ta bort användare, för att försäkra sig om en hög varumärkestillit. Detta kan tolkas 

som att vissa av företagen upplever tillit som så pass viktigt att de inte vågar lämna det helt i användarnas 

händer.  

 

Slutligen så har vi observerat det faktum att samtliga företag inte direkt uttrycker lagar som ett 

tillitsskapande verktyg. Tidigare forskning tar upp möjligheterna med att lagstiftningar bidrar till ökad tillit 

för branschen. Däremot anser företagen att lagar är nödvändiga för branschen samtidigt som de menar på att 

lagar även är en utmaning för att crowdshipping ska få ett genombrott. Ingen av företagen, förutom ett, 

nämner direkt att konsumentskydd via lagstiftning kan leda till ökat tillit för crowdshipping.  
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5.2 Diskussion 

Studiens syfte är att förklara hur crowdshippingföretag arbetar för att skapa förtroende och tillit för 

crowdshipping genom att studera företagens tilltiskapandeprocesser samt deras syn på tillit. 

Syftet besvaras genom att först reda ut vilka olika tillitsskapande processer företagen använder sig av och 

hur dessa tar form. Sedan sätter vi dessa tillitssakapande processer i kontext till hur företagen ser på tillit och 

vad de anser är betydande. Vi har genomfört kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med företrädare från 

sex olika företag, från olika länder. Detta har givit studien ett globalt och bredare perspektiv som illustrerar 

hur företagen delar många olika synsätt, tillvägagångssätt och även står inför liknande utmaningar angående 

tillit oberoende geografi. Där de olika företagens synsätt skilts åt har det globala perspektivet öppnat upp 

frågan om obesvarade variabler så som kulturella inflytande och socioekonomiska förhållanden vilket vi inte 

har haft utrymme att undersöka inom ramen för denna studie.   

5.2.1 Vilka tillitsskapande processer tillämpar crowdshippingföretagen? 

Samtliga företag erbjuder sin tjänst genom en digital plattform. Företagen är även överens om att 

plattformen inte enbart är ett medium för transaktioner utan att plattformen är ett tillitsskapande verktyg för 

crowdshipping. Vi har identifierat två primära mekanismer som förklarar hur företag arbetar för att skapa 

förtroende för crowdshipping tjänster. Genom implementeringen av ett betygssystem på Nimbers och 

Hitch’s plattform har det gett användarna möjligheten att identifiera andra användare som är ansedda som 

trovärdiga av en community. Detta system baseras på Ba’s (2001) teori att genom tillit till en person eller en 

community kan individen skapa tillit till en tredjepart som anses trovärdig. Genom användning av 

betygssystem uppstår även möjlighet för en community att regleras. Användare som inte ses som trovärdiga 

eller lever upp till en viss tjänstekvalitet blir märkta med låga betyg, andra användare kan aktivt välja att inte 

använda dessa användare. Tillit skapas till andra användare delvis genom att dåliga användare riskerar att bli 

bestraffade. Fysiska interaktioner tillkommer när användarna möter varandra och överlämnar paketen. Både 

PiggyBaggy och Qui-Go beskriver att en tilltalande aspekt av crowdshipping är den sociala dimensionen 

som mötena tillför. Möten i verkliga livet menar Nilsson och Mattes (2015) är ett effektivt sätt att snabbt 

skapa en djup tillitsrelation.  

 

Betygsystem är utbrett inom delningsekonomin som stort och används av företag som b.la. AirBnB och 

BlaBlaCars. Förklaringen till att användningen av betygssystem är så pass utbrett inom delningsekonomin 

kan vara att transaktionerna och interaktionerna mellan användare sker i en digital miljö och kräver således 

digitaliserad tillitskapning. Dock finns det företag som valt att gå en annan väg för att skapa tillit. Både 

Freelway och Qui-Go är mindre beroende av tillitsskapning via deras plattform utan utnyttjar den tillit som 

redan är etablerad i samhällen och inom nätverk. För Freeelway är det ett aktivt val att utnyttja den tillit som 

redan finns i mindre samhällen, de slipper, i stor utsträckning, processen att bygga upp tillit mellan helt 

okända parter. Ett intressant frågetecken angående Freelway är hur de kommer att skapa tillit om de i 
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framtiden vill expandera tjänsten till större samhällen där tillit inte är lika etablerat mellan individerna. Qui-

Go visar på ett annat intressant fenomen där användarna av tjänsten till stor del kommer från en gemensam 

bakgrund och individerna har nära tillitsrelationer till varandra. Användarna är beroende av en nära tillit till 

varandra som oftast grundar sig i ansikte mot ansikte möten för att vilja ingå i en transaktion. Användarna 

väljer att använda Facebook framför Qui-Go’s plattform då de inte kan skapa sig en bild om vilka de andra 

användarna är, vilket de kan på Facebook. Detta kan grunda sig i en avsaknad av tillitskapandeverktyg på 

plattformen så som användarprofiler men kan även vara en biprodukt av tradition att genomföra 

transaktioner genom nära tillitsrelationer vilket Cook (2005) menar kan göra det svårare för individer att 

skapa tillit till nya okända parter, vilket Qui-Go anmärker på. Tillit mellan användarna och förtroende för 

crowdshipping företaget visar sig således skapas genom en blandning av digitala verktyg på plattformarna 

men även genom tillit i ett samhälle eller ett nätverk som oftast härstammar från verkliga möten.  

 

Samtliga företag är enade om att crowdshipping kräver försäkring. Dels för att införliva tillit till befintliga 

konsumenter men även för att locka potentiella konsumenter att ansluta sig till företagets plattform. Trots att 

både företagen och tidigare forskning visar på vikten av försäkring, har försäkring mindre påverkan på 

konsumenters tillit till crowdshipping än väntat. 

5.2.2 Hur ser crowdshippingföretag på tillit?    

Det finns skillnader i synen på företagets roll som aktiv tillitsskapare. Delningsekonomins grundidéer enligt 

Botsman och Rogers (2010) är att den klassiska rollen av företag som medlare byts ut mot direkta 

kopplingar mellan privatpersoner. Företagets roll i delningsekonomin blir att möjliggöra mötet mellan 

individerna. PiggyBee delar denna inställning, PiggyBee anser att användarna ska få sköta sig själva utan 

ingripande av företaget, de vill endast se till att tjänsten fungerar. Hitch och Nimber har dock en annan 

inställning där de aktivt vill reglera sin community genom att kunna ta bort användare och ingripa vid 

problem, för att uppnå den tjänstekvalitet respektive varumärket eftersträvar. Nimber menar att tillit kommer 

bli implicit i tjänsten och varumärket att människor knappt kommer resonera kring tillit kopplat till 

crowdshipping i framtiden. En stor finess med ett betygssystem är communitys förmåga att bestraffa dåliga 

användare, samt risken att detta görs. Borde användarna själv inte kunna bedöma huruvida en användare är 

tillförlitlig utifrån de verktyg företaget tillhandahåller. Tillit rör synen på pålitlighet (Giddens, 1990). Vissa 

av företagen känner sig tvungna att gallra bland användarna. Användarna har genom betygsystemet 

betygsatt varandra som pålitlig eller inte. Detta kan visa på en bristande tillit från företaget sida mot en 

community.  

 

Oavsett var företagen står i detta spektrum blir frågan om lagstiftning intressant då endast ett företag nämner 

lagstiftning som positivt ur ett tillitsskapande perspektiv. Företagen verkar inte, eller väljer att inte 

uppmärksamma att en viktig källa för tillit är lagstiftning, då den är den yttersta källan för konsumentskydd. 

Företagen upplever lagstiftning inom delningsekonomier som vag, vilket överensstämmer med att det tar 
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relativt lång tid att omarbeta och/eller skapa ny lagstiftning. Det har även varit nästintill en explosionsartad 

tillväxt av företag inom delningsekonomin de senaste åren. Vid avsaknad av tillämpar lagstiftning blir 

istället en självreglerande community en platshållare för lagstiftad konsumentskydd. Dock är det viktigt att 

komma ihåg vad Codagnone & Martens (2016) skriver om skillnad på konsumentskydd för tjänstekvalitet 

och konsumentskydd vid juridiska omständigheter.  

5.3 Förslag på vidare forskning 

Uppsatsen har bidrag med praktiska exempel över hur crowdshippingföretag arbetar för att skapa förtroende 

och tillit för crowdshipping genom att studera företagens tilltiskapandeprocesser samt deras syn på tillit. 

Vad som framgår av studien är att det finns flertalet områden som hade varit intressant att studera vidare. Då 

vi intervjuat företag från hela världen hade det varit intressant att vidare forska kring om och i så fall hur 

socioekonomiska, geografiska och kulturella aspekter påverkar hur företagen arbetar med att öka 

konsumenters förtroende för crowdshipping. Ytterligare förslag på vidare forskning är att studera hur 

förtroende tar form i crowdshippingföretag som inte använder sig utav fysiska möten. Det blir allt mer 

vanligt med paketautomater i stadsmiljöer, där du slår in en personlig kod för att få ditt paket. Detta kan 

potentiellt minska eller helt eliminera behovet av fysiska möten inom crowdshipping. Då vi idag ser att det 

används en kombination av fysiskt och digitalt tillitsskapande inom crowdshipping, skulle det vara 

intressant att studera crowdshipping då tillit endast uppstår genom ett digital medium.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Intervjuguide:  

(X representerar företagets namn) 

1. Where are you located and where are you active? 

 

2. Are you working with crowdshipping as a last-mile solution or for long distance deliveries? 

 

3. Does X work with B2C or only C2C deliveries? 

 

4. Is it hard to attract new customers to crowdshipping? Was it harder at an earlier phase when X was 

smaller? If so, what do you think might be the cause, which makes it hard to attract new customers? 

 

5.  How are you communicating what crowdshipping is to potential customers? Are you actively 

working on changing their view of crowdshipping?  

 

6. How important would you say that the trust aspect is to crowdshipping? 

 

7. What’s the demographic spread of the people using your service?  

 

8. Is there any differences regarding customers trust in different countries?  

 

9. Is it easier to attract customers within a certain age span? 

 

10. What do you think is the biggest or some major obstacles regarding trust in crowdshipping? 

 

11. What are some ways X are trying to increase the feeling of trust and secureness of the customers? 

(Rating system, screening of couriers, delivery tracking through smartphone, consumer to courier 

message system) 

 

12.  Are you offering insurance to your customers? Do you think it is important to be able to offer 

insurance to more ”safety concerned” customers in order to attract them to use crowdshipping? 

 

13. Do you think their needs to be a more open and easier accessible entrance to become a 

crowdshipper or more regulations and control? 
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14. How do you handle users with a low rating score? 

 

15. Have you had any experience with ”Bad” couriers? If so, what actions do you make? 

 

16. Do you think it is important for the crowdshipping community as a whole to remove bad users, 

through a trust perspective? 

 

17. What are your thoughts on the concept of reputation/trust capital? Do you think it would be useful 

for the industry? 

 

18. What’s the average value of goods that are transported with X? Do you think trust is a deciding 

factor in regards to crowdshipping valuable goods? 

 

19. Do you think the trust aspect of crowdshipping is similar or the same as to the different other types 

of crowdsourcing services such as Uber and Airbnb? 

 

20. A lot of studies explains trust in regards to crowdsourcing as the shift of trusting companies and 

institutions to trusting individuals. Would you agree with this? Or what are your thoughts on the 

subject?  

 

21. Do you think this is the case or do customers place their trust in different ”crowds” belonging to the 

different crowdsourcing companies? 

 

22. What are the views on customers trust in relation to crowdshipping companies? Are the customers 

placing their trust to the company or the courier (the crowds)?  

 

23. How clear are regulations and tax laws regarding crowdshipping? Are regulations important for the 

trust aspect of the consumers and the general crowdshipping model? 

 

24. Is it possible for the customer to individually choose who will carry our their delivery? For example 

if one courrier is better rated than someone else.  

 

25. Do the you make unattended deliveries? Or does the courier only make face-to-face deliveries?  

 

26. Are you using any other platforms to gain authenticity, intent and reliability of the users?  
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27. How do you handle the users data? 

 

28. How are the payments being handled between the users? 

29. Does couriers pay a fee if the delivery is damaged or delayed? 

 

30. Which part or which function of your platform would say is the most essential for creating trust? 

 

31. What exactly are the users asked to rate or score when using the service? Both the courier and the 

customer. 

 

32. Why do you think people sign up to be couriers for crowdshipping companies? 

 

33. Do you think people use the rating system fairly and truthfully?  

 

34. Is the crowdshipping company in any way community regulated?  

 

35. How are you trying to create brand trust? What’s your take on brand trust? Do you think it’s 

important to create brand trust? Do you believe that the company is creating the brand trust or is it 

the consumers?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


