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Sammanfattning 
 
Det finns många miljömässiga och ekonomiska baksidor med de konsumtionsmönster som 
har utvecklats i västvärlden. Detta har lett till ökad medvetenhet kring problemen. 
Kollaborativ konsumtion är en företeelse som fått allt större spridning tack vare modern 
teknik och internet. Det innebär ett sätt att förändra konsumtionsmönstren genom att dela på 
materiella tillgångar. I den här pilotstudien intervjuades sju personer. Fem av dessa har valt att 
delta i Swinga Bazaar, en nystartad digital tjänst för kollaborativ konsumtion av föremål. 
De begränsningar som framkom gällande ägodelar kan delas upp i två slag: Hinder, alltså 
något som gör att respondenten tvekar eller avstår från att delta, och förebehåll, vilket innebär 
att de kan delta men på vissa villkor. Mest frekvent förekommande var förbehåll angående 
vem respondenterna kunde tänka sig att låna/hyra ut till. En slutsats är därför att man bör 
anpassa digitala tjänster för kollaborativ konsumtion till att ta detta resultat i beaktande; 
användarna bör ges möjlighet att välja att låna/hyra ut bara till personer de känner sedan 
tidigare. Ytterligare ett syfte med studien var att undersöka drivkrafter bakom valet att delta i 
kollaborativ konsumtion. När det gällde Swinga Bazaar var sociala relationer viktigast, men 
även när det gällde den generella synen på kollaborativ konsumtion angavs sociala aspekter 
som en av de viktigaste fördelarna. Därför är en slutsats att de aktiva användarna är viktiga 
som förebilder. De bör involveras i arbetet för att locka ännu fler att delta. Andra fördelar med 
kollaborativ konsumtion som framkom i intervjuerna var bland annat miljöskäl och 
möjligheten att spara pengar samt ett mer effektivt nyttjande av egna och andras ägodelar. 
Denna bredd av motiverande faktorer möjliggör olika tilltalssätt för att locka fler människor 
till att delta.  
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Abstract 
 
There are many social and economic downsides to the consumption patterns that have 
developed in the Western world. This has lead to an increased awareness·of the problem.  
Collaborative consumption is a phenomen that is gaining traction thanks to modern 
technology and the internet. It represents one way of changing consumption patterns by 
sharing tangible assets. In this pilot study, seven people were interviewed. Five of these have 
chosen to participate in Swinga Bazaar, a newly established digital service for collaborative 
consumption of goods. The limitations that emerged regarding belongings can be divided into 
two kinds: obstacles, that is, something that makes the respondent hesitate or refrain from 
participating, and restrictions, which means they can participate but under certain conditions 
The most frequently occurring restriction concerned who the respondents were willing to lend 
or rent to. One conclusion is therefore that one should adapt digital servives for collaborative 
consumption to consider this result; the users should be given the option to lend/rent only to 
people with whom they are already familiar. Another aim with the study was to investigate 
the driving forces behind the choice to participate in collaborative consumption. 
In the case of Swinga Bazaar, social relations were the most important. But also concerning 
the general view of collaborative consumption, social aspects were identified as one of the 
most important benefits. Therefore, one can draw the conclusion that the active users are 
important as role models. They should be involved in the work to encourage even more 
people to participate. Other benefits of collaborative consumption emerging from the 
interviews were environment reasons and the possibility to save money as well as a more 
efficient use of their own and others belongings. This breadth of motivating factors enables 
different ways to attract people to take part.  
 
Keywords 
Collaborative consumption, sharing economy, commons, social capital 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	  

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning .........................................................................................................................................1	  
1.1 Bakgrund................................................................................................................................................ 1	  
1.2 Syfte ......................................................................................................................................................... 2	  
1.3  Frågeställningar................................................................................................................................... 2	  
1.4 Uppsatsens struktur ............................................................................................................................. 2	  

2. Teori .................................................................................................................................................3	  
2.1 Tidigare forskning................................................................................................................................ 3	  

2.1.1 Introduktion till kollaborativ konsumtion................................................................................................3	  
2.1.2 Kollaborativ konsumtion och hållbar utveckling ..................................................................................4	  
2.1.3 Motiv för att delta i kollaborativ konsumtion.........................................................................................5	  

2.2 Allmänningar och socialt kapital ...................................................................................................... 5	  
2.3 Fyra principer för fungerande kollaborativ konsumtion ............................................................ 6	  

2.3.1 Kritisk massa .....................................................................................................................................................6	  
2.3.2 Outnyttjad kapacitet ........................................................................................................................................6	  
2.3.3 Tro på allmänningar ........................................................................................................................................6	  
2.3.4 Tillit till främlingar..........................................................................................................................................7	  

2.4 Faktorer som påverkar miljövänligt beteende............................................................................... 8	  
3 Metod och material ........................................................................................................................9	  

3.1 Metod ...................................................................................................................................................... 9	  
3.2 Datainsamling........................................................................................................................................ 9	  
3.3 Bearbetning av material....................................................................................................................10	  
3.4 Urval ......................................................................................................................................................10	  
3.5 Avgränsningar.....................................................................................................................................11	  
3.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet..................................................................................11	  
3.7 Alternativ till metodval .....................................................................................................................11	  
3.8 Etiska överväganden..........................................................................................................................12	  
3.9  Bakgrundsinformation .....................................................................................................................12	  

3.9.1 Kronoparken ...................................................................................................................................................12	  
3.9.2 Swinga Bazaar ...............................................................................................................................................12	  

4 Resultat .......................................................................................................................................... 14	  
4.1 Bakgrundsinformation ......................................................................................................................14	  

4.1.1 Respondenter ..................................................................................................................................................14	  
4.1.2 Intervjustruktur ..............................................................................................................................................14	  
4.1.3 Kategorisering av begränsningar .............................................................................................................14	  

4.2 Hinder för deltagande i kollaborativ konsumtion.......................................................................15	  
4.2.1 Privat .................................................................................................................................................................15	  
4.2.2 Ägodelen används för eget bruk ..............................................................................................................15	  
4.2.3 Högt ekonomiskt värde ...............................................................................................................................16	  
4.2.4 Oro att de ägodelarna förstörs eller försvinner och oro att förstöra andras ägodelar .............16	  
4.2.5 Affektionsvärde .............................................................................................................................................16	  
4.2.6 Begränsningar av urval ...............................................................................................................................16	  
4.2.7 Besvärligt.........................................................................................................................................................17	  
4.2.8 En del saker behövs kontinuerligt i det egna hemmet ......................................................................17	  
4.2.9 Övrigt hinder som nämndes endast av en respondent.......................................................................17	  

4.3 Förbehåll för deltagande i kollaborativ konsumtion ..................................................................17	  
4.3.1 Till vem? ..........................................................................................................................................................17	  
4.3.2 Hur länge? .......................................................................................................................................................18	  
4.3.3 Vilken situation? ...........................................................................................................................................18	  
4.3.4 Har de fler exemplar av ägodelen? .........................................................................................................18	  



	  

4.3.5 Har de tillåtelse att låna ut? .......................................................................................................................19	  
4.4 Potential i kollaborativ konsumtion ...............................................................................................19	  

4.4.1 Möjligheter......................................................................................................................................................19	  
4.4.2 Outnyttjad kapacitet .....................................................................................................................................19	  
4.4.3 Spara pengar ...................................................................................................................................................20	  
4.4.4 Tillgång istället för ägande ........................................................................................................................20	  
4.4.5 Övriga fördelar som nämndes endast av en respondent...................................................................20	  

4.5 Hyra eller låna? ..................................................................................................................................21	  
4.6 Vad är mest attraktivt att låna eller hyra av andra? .................................................................22	  
4.7 Fördelar med kollaborativ konsumtion.........................................................................................22	  
4.8 Nackdelar och utmaningar för kollaborativ konsumtion..........................................................24	  

4.8.1 Besvärligt.........................................................................................................................................................24	  
4.8.2 Förvärrade konsumtionsmönster..............................................................................................................24	  
4.8.3 Teknikhinder ..................................................................................................................................................24	  

4.9 Bostadsområdet ..................................................................................................................................24	  
4.10 Tillit .....................................................................................................................................................25	  
4.11 Tankar om konsumtion...................................................................................................................25	  

4.11.1 Miljöaspekter ...............................................................................................................................................25	  
4.11.2 Konsumtionens sociala och ekonomiska effekter............................................................................26	  
4.11.3 Den egna konsumtionen ...........................................................................................................................26	  

4.12 Tidigare erfarenheter av delande .................................................................................................26	  
4.13 Swinga Bazaar...................................................................................................................................27	  

5 Diskussion ..................................................................................................................................... 29	  
6 Slutsatser och förslag till framtida studier ............................................................................ 34	  
7. Referenser .................................................................................................................................... 35	  
8. Bilagor........................................................................................................................................... 38	  

8.1 Bilaga 1 .................................................................................................................................................38	  
8.2 Bilaga 2. ................................................................................................................................................40	  

 
 
 
TABELLFÖRTECKNING 
 
    1.   Faktorer som påverkar om respondenterna väljer att hyra eller låna ut sina ägodelar 

          /låna eller hyra av andra………………………………………………………………..21 

    2.   Vad är mest attraktivt att hyra eller låna av andra?.........................................................22 

    3.   Andra delningsaktiviteter som respondenterna deltagit i…………………………...….27 

 

 
 
 



	  

	   1	  

1. Inledning 
1.1 Bakgrund  
Den materiella konsumtion vi i Sverige och andra höginkomstländer i västvärlden företar oss 
har en långtgående miljö- och hälsopåverkan, inte bara inom landet där konsumtionen sker 
utan också lokalt på de platser där varorna produceras. Konsumtionen bidrar till ökade 
avfallsmängder och medför en global påverkan då den ger upphov till utsläpp av växthusgaser 
som kan påverka klimatet negativt (Naturvårdsverket 2012 a). Sett ur ett 
livscykelanalysperspektiv har produktionen som krävs för vår livsstil också stor 
miljöpåverkan i och med att materialet ofta kommer från naturresurser och innebär utsläpp av 
skadliga ämnen (Naturvårdsverket 2014: 13). Med tanke på de allvarliga effekter den allt mer 
ökande konsumtionen medför måste konsumtionsmönstren i västvärlden ändras (IPCC 2014 
Kap 4: 288). I Sverige är den höga konsumtionsvolymen en av huvudorsakerna till att varken 
det för miljöpolitiken övergripande generationsmålet eller fler än två av sexton 
miljökvalitetsmål nås (Naturvårdsverket 2012 b: 21). De länder som har en hög materiell 
konsumtionsnivå påverkar också de globala konsumtionsmönstren i och med att den livsstil 
de anammat framstår som åtråvärd och något att sträva efter för andra länder med lägre 
konsumtion (Naturvårdsverket 2012 a; IPCC 2014 Kap 4: 288). Konsumtionsmönstren har 
också bidragit till ökade klyftor och orättvisa i framför allt länder i Asien där stor del av 
västvärldens produktion av varor sker idag. Många företag i västvärlden har flyttat sina 
fabriker dit då den avsevärt billigare arbetskraften ger större ekonomisk lönsamhet. Det 
uppstår ett dilemma när det gäller nödvändigheten av en konsumtionsminskning i och med att 
många av produktionsländerna fått ett ekonomiskt uppsving i form av ökad tillväxt. Samtidigt 
har denna ekonomiska utveckling i många fall till stor del byggts upp av arbete med 
undermåliga arbetsvillkor och på bekostnad av den lokala miljön (Featherstone 2007: Xvi ff). 
 
Världens höginkomstländer har genomgått en tid då masskonsumtion och individens eget 
välbefinnande stått i fokus, vilket lett till att sociala relationer påverkats negativt. Många 
människor har i dagens samhälle kommit bort från att samarbeta; det som förr var ett vanligt 
förekommande inslag i hur människor levde (Jackson 2012; Putnam, 2001; Botsman och 
Rogers 2011: 68f,) vilket gör att vi inte upplever samma närhet till personer i vårt närområde.  
Larsson (2007) menar att vår konsumtion idag är en orsak till stress då till exempel inköp, 
användande, underhåll och avyttring av det vi köpt kräver både vår tid och energi. Schor 
skriver om den nya konsumismen (the new consumerism) i USA, som hon menar har uppstått 
genom att amerikaner övergick från att jämföra sig med människor i ungefär samma 
levnadssituation och inkomstgrupp till att istället försöka uppnå en lika hög konsumtionsnivå 
som samhällsgrupper med mycket större ekonomiska förutsättningar. Reklam, media och 
kändisskap har sporrat detta beteende i kombination med successivt ökad levnadsstandard och 
en stadig ström av nya innovationer (Schor 1999: 2ff). Konsumtionsinriktad reklam medför 
också att normer och attityder uppstår i samhället som befäster den höga konsumtionsnivån 
och gör det svårare att påverka den i en mer hållbar riktning (Naturvårdsverket 2015: 51).  
 
Som redovisats ovan har de rådande konsumtionsmönstren en rad negativa effekter, men det 
finns också förslag på lösningar och tecken på att synen på konsumtion börjar ändras. Både 
FN (UNEP 2011) och EU (2011) arbetar för att konsumtionsmönstren ska bli mer hållbara 
och i Sverige har Naturvårdsverket tagit fram förslag till åtgärder i samma syfte 
(Naturvårdsverket 2014 b). I dessa tre sammanhang nämns lokala initiativ och alternativ som 
innehåller gemensam konsumtion som en del i att komma tillrätta med konsumtionsorsakade 
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problem. Jackson (2012: 191-92) påpekar i Tillväxt utan gränser: ”Det är viktigt att kunna 
erbjuda människor livskraftiga alternativ till den konsumistiska livsstilen. Framstegen beror 
på i vilken mån man lyckas skapa möjligheter för människor att blomstra på mindre 
materialistiska sätt.” Här skulle kollaborativ konsumtion kunna ge möjligheter för att minska 
den materiella konsumtionen. Genom att fokusera på tillgång istället för ägande kan 
människor dela på till exempel ägodelar, bilar och utrymme, då ny teknik underlättar 
organiseringen av sådana tjänster (Botsman och Rogers 2011). Se mer utförlig beskrivning av 
kollaborativ konsumtion i 2.1.1 
 

1.2 Syfte 
Den höga konsumtionsnivå som höginkomstländerna håller, har många sociala, miljömässiga 
och ekonomiska baksidor. Kollaborativ konsumtion ses idag av många som ett alternativ som 
skulle kunna leda till en mer hållbar utveckling. Syftet med den här uppsatsen är att 
undersöka vad som engagerar och motiverar och vad som kan begränsa viljan att använda sig 
av kollaborativ konsumtion. 
  

1.3  Frågeställningar  
 
Vilka är drivkrafterna bakom valet att delta i kollaborativ konsumtion? 
 
Vilka begränsningar finns för deltagande i kollaborativ konsumtion? 
 

1.4 Uppsatsens struktur 
Uppsatsen inleds med en introduktion till kollaborativ konsumtion för att läsaren ska få en 
inblick i vad begreppet innefattar och hur det kan relateras till hållbarhet, följt av tidigare 
forskning. I det följande teoretiska ramverket redogörs för allmänningar, socialt kapital, 
principer för att kollaborativ konsumtion ska fungera och faktorer som påverkar miljövänligt 
beteende. I metodkapitlet redogörs för arbetets tillvägagångssätt, men det innehåller också 
reflektioner angående för och nackdelar med studiens utformning. Fjärde kapitlet inleds med 
en genomgång av intervjuernas upplägg, en presentation av respondenterna och redovisar 
sedan det sammanställda resultatet. Diskussionen återfinns i kapitel fem, där resultatet och 
teorins kopplingar till varandra behandlas, för att leda fram till de slutsatser som ges i kapitel 
sex. 
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2. Teori 
2.1 Tidigare forskning 
I nedanstående avsnitt har jag delvis använt mig av Botsman och Rogers bok What’s mine is 
yours (2011), en slags handbok i kollaborativ konsumtion som är flitigt använd och citerad i 
artiklar som rör kollaborativ konsumtion. Rachel Botsman är en av pionjärerna som tidigt 
inom detta område började sprida visionen om en kollaborativ ekonomi och som därför 
besitter relevant kunskap och har många värdefulla insikter på grund av sitt engagemang. 
 

2.1.1 Introduktion till kollaborativ konsumtion 
2011 omnämnde den amerikanska veckotidningen Time kollaborativ konsumtion som en av 
”10 ideas that will change the world ”(Walsh, B 2011 Time) och rörelsen har de senare åren 
ökat och många nya plattformar och användare har tillkommit. Nedan följer en beskrivning av 
vad kollaborativ konsumtion innebär, vilka begrepp som används och vilken påverkan den 
bedöms kunna ha för hållbar utveckling. 
 
Kollaborativ konsumtion innebär att ”dela, byteshandla, låna, hyra, ge bort, handla och byta, 
omdefinierat genom teknologi och grupper av jämbördiga individer  
(peer communities)” [min översättning till svenska] (Botsman och Rogers 2011: xv). 
Kollaborativ ekonomi däremot är ett samlingsnamn där kollaborativ konsumtion ingår, men 
de båda begreppen blandas ofta ihop och används ibland synonymt. Andra förekommande 
begrepp är delningsekonomi (sharing economy) eller peer-economy (P2P) där det sistnämnda 
syftar på att utbytet sker mellan individer, där inte offentlig sektor eller företag är inblandade. 
De kan däremot delta som ansvariga eller aktörer i själva tjänsten som förmedlar 
transaktionen. Det finns också andra varianter av kollaborativ konsumtion än de som bara 
innefattar individer, därför är peer-economy inte ett komplett begrepp. Delningsekonomi kan 
också vara missvisande att använda sig av som begrepp i och med att kollaborativ ekonomi 
också innefattar mycket mer än att bara dela och låna saker, till exempel kan det handla om ett 
företag som säljer begagnade möbler (Nesta 2014: 9ff).  
Enligt Nestas rapport vilar den kollaborativa ekonomin på fyra pelare som utgörs av 
kollaborativ produktion, kollaborativt lärande och kollaborativ finans och kollaborativ 
konsumtion. Nesta har sedan använt sig av Botsman och Rogers indelning av kollaborativ 
konsumtion i tre kategorier: 
 

• Produktservicesystem (Product service systems) syftar till tjänster som fokuserar på 
funktionen av något istället för ägandet. Individer kan uppfylla ett behov genom att 
låna eller hyra något av ett företag eller en annan individ (peer) och därigenom slippa 
de nackdelar som ägande kan innebära i form av till exempel kostnader, underhåll och 
förvaring.  
 

• Marknadsplatser för omfördelning (Redistribution markets) är de tjänster som 
finns för att människors oönskade ägodelar istället ska komma till användning hos 
någon annan. De kan skänkas bort, till exempel via webbtjänsten Freecycle, eller 
säljas, till exempel via internetbaserade försäljningssidor så som Tradera eller Blocket, 
eller bytas via någon av bytesgrupperna som finns på Facebook.  

 
 

• Kollaborativa livsstilar (Collaborative lifestyles) handlar om tjänster som inte 
förmedlar fysiska föremål utan istället sammanför människor så att de till exempel kan 
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hjälpa varandra med uppgifter, dela på ytor som kontor eller trädgårdar, eller låna/hyra 
ut sitt boende. Det framgångsrika företaget Airbnb är ett exempel på det sistnämnda. 
Även för en uppgift som traditionellt förknippats med bankväsendet, att låna och låna 
ut pengar, finns det alternativa kollaborativa lösningar (Botsman och Rogers 2011: 
71ff; 163ff) 

 
De tjänster som ingår i kollaborativ konsumtion bygger på att människor som har ett behov 
sätts i kontakt med människor som kan hjälpa dem genom digitala tjänster och internet. Det 
kan vara i form av webbsidor eller applikationer till mobiltelefoner. Enligt Botsman och 
Rogers (2011: 190) så är designen av system för kollaborativ konsumtion grundläggande för 
att lyckas nå den kritiska massan som behövs för att en plattform ska komma igång. Det krävs 
ett helhetsperspektiv för att kunna kombinera de delar som behövs för att tjänsten ska bli 
attraktiv och användarvänlig. Kunskaper inom teknologi, beteendevetenskap och 
marknadsföring är viktiga pusselbitar för att nå ut och få människor intresserade av att delta i 
kollaborativ konsumtion, likaså förmågan att anpassa sig efter ändrade förutsättningar.  
 

2.1.2 Kollaborativ konsumtion och hållbar utveckling 
Botsman och Rogers (2011: xix) menar att den ekonomiska krisen under 2008 kan ha sporrat 
utvecklingen och användningen av kollaborativ konsumtion, men att krisen inte är orsaken till 
den utbredning vi ser idag eftersom den kollaborativa konsumtionen också har andra syften 
och fyller andra funktioner som inte bara handlar om pengar. Det finns tecken på att grupper 
av människor börjar uppmärksamma andra värden och att de inser sitt eget ansvar för att få ett 
hållbart samhälle och vikten av att samarbeta för att kunna uppnå målet (Botsman och Rogers 
2011: 43f; Jackson 2012: 158ff). När synen på individuellt ägande av fysiska föremål ändras 
till att det istället är att ha tillgång till saker som är viktigt, kommer gemensamt ägande istället 
att bli en fördel (Botsman och Rogers 2011; 97ff, Belk 2014). 
 
Sociala relationer, miljö, och ekonomi är tre områden som ingår alla i definitionen av 
begreppet hållbar utveckling (Roorda et al. 2012: 23ff). Som påpekats ovan, har 
konsumtionen i stor utsträckning negativa konsekvenser inom alla dessa tre områden, vilket 
påverkar möjligheten att uppnå den hållbara utveckling som krävs för att vi ska kunna vända 
den negativa trend av miljöpåverkan vi ser idag (IPCC 2014 Kap 4: 288). Roorda et al:s 
definition av hållbar utveckling innehåller också rumsdimensionerna ”här” och ”där” och 
tidsdimensionerna ”nu” och ”senare”. De syftar till att utvecklingen ska vara rättvist fördelad 
och inte ska ske på bekostnad av människor i andra länder. Dessutom måste utvecklingen vara 
långsiktigt hållbar (Roorda et al. 2012: 23ff). Inom kollaborativ ekonomi finns ett flertal 
faktorer som bidrar till hållbarhet även om de inte alltid är de huvudsakliga anledningarna 
som gör att användarna väljer att delta. Faktorer som gjort att kollaborativa lösningar har ökat 
i popularitet är att ny teknik och sociala nätverk på internet underlättat för företeelsen, att det 
finns en ökad oro för miljöproblem och att människor dels är mer ekonomiskt medvetna och 
dessutom har börjat inse vikten av gemenskap i samhället. Detta gör att den kollaborativa 
konsumtionens fördelar blir tydliga i relation till den rådande situationen. ”It meets all the 
same consumer needs as the old model of mass consumption but helps adress some of our 
most worrying economic and environmental issues”. När individer delar på en tillgång eller 
en resurs minskar behovet av enskilt ägande, vilket leder till minskad produktion av den 
aktuella varan vilket minskar negativ miljöpåverkan. Det är dock viktigt att lånande/hyrande 
sker i det lokala närområdet om negativ miljöpåverkan ska kunna undvikas (Botsman och 
Rogers 2011: 74; xx; 213; 107ff).  
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2.1.3 Motiv för att delta i kollaborativ konsumtion 
I en holländsk studie av van de Glind (2013) intervjuades användare av tre digitala tjänster för 
kollaborativ konsumtion för att undersöka varför de valt att delta. En av tjänsterna, Peerby, 
hjälper människor som är i behov av något föremål att hitta personer i sin geografiska närhet 
som har det aktuella föremålet i sin ägo. Van de Glind delar upp motiven i yttre och inre 
motiv. Till yttre motiv hör i sådant som ger någonting tillbaka till exempel pengar, beröm 
eller privilegier, medan inre motiv baseras på användarens välbefinnande. De yttre motiv som 
hittades var främst att människor börjat använda tjänsten för att det upplevdes som praktiskt, 
av ekonomiska skäl och för att de fick beröm för sitt deltagande. Av de inre motiv som 
hittades var sociala och miljöskäl viktigast. Att påverkas av personer de känner, media och 
sociala media var också faktorer som gjort att användarna börjat delta i kollaborativ 
konsumtion. I samma studie ingick också en enkätundersökning där van de Glind tillfrågat 
1330 holländare som inte deltagit i kollaborativa konsumtionstjänster om vad som skulle 
kunna få dem att ansluta sig. Det fanns en stor vilja bland de tillfrågade att delta i någon form 
av kollaborativ konsumtion, vilket berodde på att det fanns så många olika motiv för att göra 
det. Enkätresultaten visade också att när det gällde föremål blev människor aningen mindre 
benägna att delta om pengar var involverade. Förutom de motiv som redan kartlagts i 
intervjuerna påverkade också vilken inställning till den sociala miljön i sitt bostadsområde de 
tillfrågade hade. Enligt van de Glind underlättar det för människor att börja använda 
kollaborativa konsumtionstjänster om de är inblandade i andra aktiviteter som han delar upp i 
offline- och online-delande, det vill säga köpa/sälja/låna/byta/ge bort med eller utan 
inblandning från internet.  
 

2.2 Allmänningar och socialt kapital 
Kollaborativ konsumtion kan ses som en allmänning, det vill säga en gemensam resurspool 
som användarna kan utnyttja så länge de följer vissa regler. Elinor Ostroms teorier om 
allmänningar bygger på att användare själva på lokal nivå kan klara av att hantera komplexa 
situationer där det krävs att alla inblandade agerar på ett sätt som inte bara gagnar dem själva. 
Tjänster för kollaborativ konsumtion kan kopplas till flera av Ostroms åtta designprinciper 
om vad som resulterar i framgångsrik resurshantering vilket redovisas nedan. Även om 
Ostroms teorier utgår från allmänningar som är småskaliga, från en situation där de resurser 
som finns att tillgå är knappa och där de som utnyttjar resursen ska vara beroende av 
allmänningen som inkomstkälla (Ostrom 2009: 60), så finns många utmärkande drag som 
ändå på ett förtjänstfullt sätt kan appliceras på kollaborativ konsumtion. Även Robert D 
Putnams teorier om hur socialt kapital uppstår, genom att människor i lokala sammanhang 
samarbetar i föreningar eller nätverk, har stor betydelse för hur kollaborativ konsumtion 
fungerar då denna bygger på tillit och förtroende mellan människor. Det sociala kapitalet 
består av de kontakter och relationer som genererar nätverk och band mellan individer i ett 
samhälle, och som påverkar normer och vår tillit till varandra (Putnam 2001: 18). Detta 
sociala kapital har potential att öka i och med att dess förekomst stimulerar ytterligare 
engagemang och bidrar till ännu fler och tätare relationer. I sin bok Den fungerande 
demokratin (1996) har Putnam visat hur samhällen där socialt samarbete i form av 
föreningsliv, nätverk och ideellt arbete leder till starkare och bättre fungerande samhällen. Det 
sociala kapitalet ökar lokalt av olika typer av medborgarengagemang, men har även positiva 
effekter som sprids vidare till och påverkar andra större sammanhang. Putnam visade i sina 
studier hur förekomsten av medborgarengagemang tydligt hade en positiv påverkan på hur 
demokratin och ekonomin fungerade i italienska regioner. I Den ensamme bowlaren (2000) 
visar Putnam hur det sociala kapitalet istället har minskat till följd av att medborgare i det 
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amerikanska samhället i allt mindre utsträckning deltar i föreningsliv och andra typer av 
sammanslutningar som kräver engagemang. 
 

2.3 Fyra principer för fungerande kollaborativ konsumtion 
Botsman och Rogers (2011: 75ff) menar att det finns fyra principer som är gemensamma 
nämnare och som måste ingå för att kollaborativ konsumtion ska fungera. Dessa går enligt 
Botsman och Rogers att applicera på alla typer av plattformar för det avseendet, trots att 
storlek och inriktning kan skilja. Det måste finnas en kritisk massa, outnyttjad kapacitet, en 
tro på allmänningar (commons) och tillit mellan främlingar.  
 

2.3.1 Kritisk massa 
Den kritiska massa som krävs för att digitala plattformar ska fungera innebär att för alla 
kollaborativa konsumtionstjänster så finns en specifik punkt, en så kallad tipping point, när 
utbudet och tjänsten blir så attraktivt att tjänsten kommer att fungera mer eller mindre av sig 
själv. Hur många användare av tjänsten och hur stort utbud som krävs varierar beroende på 
vilken slags plattform det rör sig om. Den kritiska massan fyller också en normbildande 
funktion då ett tillräckligt stort antal tidiga användare ses som bevis på hur andra människor 
agerar. De individer som från början varit skeptiska blir då mer benägna att följa strömmen, 
något som Botsman och Rogers kallar social proof (2011: 75ff). Etablerandet av kollaborativ 
konsumtion kan ses som en innovation när tjänsten och användandet ska startas upp i ett 
bostadsområde, vilket stämmer överens med E.M Rogers diffusionsteori (1962). När det 
gäller nya innovationer menar E.M Rogers att människor kan delas in i kategorier utifrån när 
de börjar ta till sig innovationer. Det finns alltid en liten grupp drivna innovatörer (innovators) 
som inte räds att vara med från början, och som följs av tidiga användare (early adopters). 
Dessa två grupper fungerar sedan som förebilder för grupperna tidig majoritet (early 
majority), sen majoritet (late majority) och eftersläntrare (laggards). Även Ostrom menar att 
det är vikigt att uppnå en viss storlek på antalet användare av en gemensam resurspool, och 
sätter även en övre begränsning som inte bör överskridas för att resurspoolen ska fungera på 
bästa sätt eftersom trängseleffekter annars kan uppstå (Ostrom 2009: 64ff).  
 

2.3.2 Outnyttjad kapacitet 
I all kollaborativ konsumtion finns också någon form av outnyttjad kapacitet, där något, till 
exempel en ägodel som inte utnyttjas istället kommer till användning hos andra. Ett exempel 
som ofta används inom kollaborativ konsumtion är borrmaskinen som många äger men sällan 
använder, men det kan också handla om till exempel yta eller kunskap. Internet är ett viktigt 
verktyg som gör att de som har ett behov lätt kan hitta de som har den outnyttjade kapaciteten 
(Botsman och Rogers 2011: 83ff) 
 

2.3.3 Tro på allmänningar 
Den tredje gemensamma nämnaren innebär att människor måste tro på att allmänningar 
fungerar och att hur de väljer att agera inte bara gynnar dem själva, utan också påverkar det 
som är bäst för allmänheten. När deltagare inom kollaborativ konsumtion agerar efter den 
principen kommer de att bidra till att tjänsterna fungerar (Botsman och Rogers (2011: 88ff).  
Detta kan relateras till de designprinciper som Ostrom har utarbetat, och som hon menar är 
faktorer som gör att gemensamma resurspooler fungerar stabilt över tid (Ostrom 2009: 138ff) 
i och med att tro på allmänningar kan bildas när ett system är reglerat och utformat så att 
individer bedömer det som pålitligt. Enligt Ostrom bör resurspooler vara lokala, men inte helt 
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öppna för alla. Uttalade avgränsningar måste finnas för att det ska framgå vilka som har rätt 
att nyttja resurspoolerna och de måste också ha tydliga regler som bör anpassas utefter 
resurspoolens förutsättningar. Det ska också finnas möjlighet för de flesta av deltagarna att 
själva vara med att både påverka och ändra de uppsatta reglerna. Inom de allmänningar där 
övervakning sker genom att deltagarna automatiskt kontrollerar varandra finns också stor 
chans till att efterlevnaden fortgår. Ibland kan någon av deltagarna blivit tilldelad rollen som 
övervakare, men oftast räcker det att de inom allmänningen övervakar varandra. I och med att 
varje deltagare förlorar när någon annan frångår reglerna blir det ett incitament att hålla koll 
på de andra, även om de inte får ersättning för sitt arbete. Även om inte reglerna är tvingande 
hänvisar Ostrom till det som kallas kvasifrivillig efterlevnad och som påverkar chanserna för 
att de följs. Den bygger på att det finns ett förtroende för de andra och en tillit för att de 
kommer agera på ett sätt som gynnar allmänningen och dess användare, men också ett 
förtroende för själva systemet. För att efterlevnadsgraden ska vara hög är det viktigt att det på 
något vis blir kännbart för de deltagare inom allmänningen som inte följer de uppsatta 
reglerna. Det kan till exempel vara genom skadestånd eller böter men det behöver inte alls 
vara hårda sanktioner; att förlora sitt anseende kan också ha en avskräckande effekt enligt 
Ostrom. Eftersom olika tolkningar av uppsatta regler, medvetet eller omedvetet, kan göra att 
konflikter uppstår behöver det också finnas mekanismer som underlättar konfliktlösning. 
 

2.3.4 Tillit till främlingar 
Kollaborativ konsumtion är också beroende av att deltagarna litar på främlingar. Då det 
handlar om internetbaserade tjänster utan mellanhänder hamnar människor i situationer där de 
till exempel köper något av någon annan på en auktionssida som Tradera, eller måste träffa 
okända grannar om de vill kunna hämta saken de behöver låna, är tillit av stor betydelse för 
att något utbyte ska kunna ske. I syfte att öka tilliten har därför många av de digitala 
tjänsterna system, där deltagare kan ge varandra betyg. Dessa signalerar sedan huruvida 
användaren går att lita på och gör dessutom att de som missköter sig successivt hamnar 
utanför eller kan drabbas av sanktioner som avstängning (Botsman och Rogers 2011: 91-
93ff). En mindre undersökning i en fokusgrupp påvisade att avsaknad av tillit till främlingar 
var en av de mest betydande orsakerna till att människor inte ville delta i kollaborativ 
konsumtion (Nesta 2014: 26). Inom kollaborativ konsumtion bygger användarna upp sitt 
anseende genom att följa de uppsatta regler som finns och att vara hjälpsam. Att ha 
omdömessystem inbyggda i digitala tjänsterna där andra kan betygsätta varandra kan vara ett 
sätt som leder till transparens och förstärker tilliten mellan användarna. Att ha ett bra 
anseende blir en tillgång. Botsman och Rogers (2011: 217ff) kallar detta ”reputation capital” 
och menar att det är viktigt att bevara och stärka det då det inom kollaborativ konsumtion ger 
fördelar, medan att missköta sig däremot kan få stora konsekvenser då den ovan nämnda 
transparensen också gör att andra användare enkelt kan se detta. Anseendekapitalet kan 
raseras fort. Dessa faktorer är viktiga i och med att de förstärker varandra och gör att 
människor som är engagerade i samhället och uppvisar ett socialt kapital har större social 
tillit, som enligt Putnam innebär att de i större utsträckning litar på andra. Att ingå i sociala 
nätverk som ger starka personliga relationer har också effekt på hur individer själva agerar då 
det gör att deras hederlighet ökar. Ostrom menar att normer är viktiga för hur vi beter oss i en 
grupp som samsas om en gemensam resurspool. Vi vill inte agera på sätt som inte uppskattas 
av andra, men kan ändå frestas att göra det om vinsten av handlandet är stort. Gemensamma 
normer, ett stort socialt kapital, kan motverka detta (2009: 71f). Putnam skiljer på massiv 
tillit, som finns mellan de individer som redan har relationer till och förtroende för varandra, 
och tunn tillit, som rör de som inte känner varandra och som befinner sig i utkanten av 
individens sociala sammanhang. Putnam menar att altruism är något som ökar till följd av 
engagemang i lokala och sociala sammanhang, och samtidigt så innebär den generaliserade 
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ömsesidighetens princip också att vi är villiga att hjälpa andra eftersom vi vet att det på sikt 
gynnar oss själva. Socialt kapital som gynnar en enskild individ kan ses som en ”privat vara”, 
men kan även vara en ”offentlig vara” då det i ett större sammanhang också påverkar andra 
individer och samhället på ett positivt sätt (2001: 141ff; 18ff). Det går också att se hur 
ekonomiskt jämlikt ett samhälle är, sett till inkomstskillnader, också kan sättas samband med 
graden av tillit till andra. Länder där invånarna uppvisar ett högt förtroende för andra har 
också i större utsträckning en mer jämlik fördelning, vilket också leder ett ökat socialt kapital. 
Det finns dock olika åsikter bland forskare om hur och i vilken ordning denna påverkan 
uppstår; kommer låg tillit av ojämlikhet eller tvärtom? (Wilkinson och Pickett 2011: 63ff).  
 

2.4 Faktorer som påverkar miljövänligt beteende  
När det gäller hur individer agerar för att bete sig på sätt som är positivt för miljön har Stern 
(2000) gjort en indelning i fyra kategorier av faktorer som han anser påverkar detta; attityd, 
kontextuell påverkan, individuella förutsättningar och vanor och beteenden. De kan ha olika 
inflytande på olika typer av beteende och endera försvåra eller underlätta. De samverkar 
också, vilket gör att Stern menar att de bör undersökas tillsammans, då studier som endast 
fokuserar på en av dessa fyra, riskerar att missa viktiga insikter som nås endast när helheten 
tas i beaktning. Attityd är de personliga normer, övertygelse och värderingar som kan påverka 
huruvida människor agerar miljövänligt eller inte, men även om den rätta attityden för ett 
sådant beteende finns, är det fortfarande ingen garanti för att det faktiskt slutligen påverkar 
handlingarna. Kontextuella faktorer är istället yttre faktorer som inte beror på individen själv. 
Det kan röra sig om fysisk planering, byggnation, lagar och regler, men och så andras åsikter 
och de förväntningar som finns i samhället som individerna inte vill avvika från. Det kan 
också vara prissättning som styr huruvida individer agerar miljömässigt eller inte. De 
individuella förutsättningarna är till exempel kön, inkomst, makt och social status, men också 
vilka kunskaper eller hur mycket tid människor har att tillgå och som endera hindrar eller ger 
möjligheter för miljövänligt beteende. De vanor och rutiner som en människa har påverkar 
också huruvida hen beter sig miljövänligt eller inte då inarbetade vanor kan vara svåra att 
bryta. 
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3 Metod och material 
3.1 Metod 
Som undersökningsdesign gjordes en pilotstudie med drag av fallstudie. Enligt Yin (2007: 
22f) lämpar sig fallstudie bäst till forskningsfrågor som ska besvara ”hur” eller ”varför” och 
då en förståelse för orsaker bakom ska uppnås. Det sistnämnda är av betydelse i det här fallet 
då det är viktigt att få reda på respondenternas tankar och förväntningar kring kollaborativ 
konsumtion. Pilotstudien gjordes då användningen av den digitala tjänsten Swinga Bazaar 
startade. Den är en plattform för kollaborativ konsumtion som underlättar för människor att 
låna/hyra varandras ägodelar och starten innebar ett tillfälle att intervjua både användare och 
de som erbjudits att delta (se mer utförlig presentation i 3.9.2). Studien är också explorativ då 
den undersöker vad som är begränsningar och möjligheter utifrån respondenternas 
resonemang kring ägodelar, vilket också ger möjlighet för att ta fram ett kunskapsunderlag 
som kan användas för att bättre kunna utforma kommande studier (Wagner et al. 2012: 8), 
men det medför också att den inte är generaliserbar. Studien har även drag av 
aktionsforskning då intervjuerna och frågorna skulle kunna innebära att respondenternas 
inställning till kollaborativ konsumtion faktiskt skulle kunna påverkas så att de blir mer eller 
mindre benägna att delta (Wagner et al 2012: 129f). Dessutom diskuterade jag med grundarna 
av tjänsten Swinga Bazaar innan inriktning och frågeställningar valdes, med syftet att ta reda 
på vilka områden de var intresserade av, för att de eventuellt skulle kunna använda resultatet 
om förbättringsområden hittades. Då den kritiska massan är så avgörande för en kollaborativ 
konsumtionstjänst anser jag att det är viktigt att förstå vilka utvecklingsmöjligheter som finns 
och hur man kan påverka dessa. Därför kan studien också till viss del räknas som tillämpad 
forskning i och med att resultatet skulle kunna användas för att påverka hur Swinga Bazaar 
och liknande plattformar utvecklas (Wagner et al 2012: 8).  

3.2 Datainsamling 
Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med sju respondenter. Det är en 
intervjutyp som är lämplig när många följdfrågor kan behöva ställas och ordningen på 
frågorna inte är så relevant som i en strukturerad intervju. Samtidigt är semistrukturerad 
intervju inte så fri som ostrukturerad intervju (Wagner et al 2012:134f), utan det fanns hela 
tiden en upprättad intervjuguide med frågor att utgå från, men vissa frågor ställdes tidigare än 
planerat då respondenten själv tog upp något som gjorde att de passade bättre i anslutning till 
det området, vilket gav utrymme för flexibilitet och följdfrågor när nya spår dök upp. Yin 
(2007: 112) menar också att genom att använda sig av intervjuer i en fallstudie blir det lättare 
att på ett målinriktat sätt koncentrera sig på frågeställningen. Samtidigt finns en svårighet i en 
intervju i och med att respondenterna kan tolka frågorna på olika sätt då innehållet i dem kan 
uppfattas olika. Det är viktigt att respondenterna får prata fritt och att intervjun har en 
samtalsliknande karaktär, men intervjuaren måste ändå styra så att de utvalda frågorna 
besvaras (Holme & Solvang 1997: 99). Fyra av intervjuerna gjordes i respondenternas hem 
och de tre resterande i grupprum på Karlstads universitet på grund av praktiska skäl för 
respondenten. Intervjun bestod av två delar, där den första utgick från ett papper med 18 
bilder på föremål som respondenten skulle resonera kring och markera vid bilderna på 
föremålen utifrån om de kunde tänka sig att hyra/låna ut till andra och hyra/låna av andra 
enligt ett färgkodningssystem (se Bilaga 2). Detta var tänkt att sammanställas och redovisas i 
en tabell, men under intervjuerna framgick det tidigt att så många variabler påverkade 
föremålen att det vid flera av bilderna inte gick att klart säga ja, eller nej till de olika 
alternativen. Därför redovisas variablerna i ett särskilt avsnitt av resultatet då det bedömdes 
bli för avancerat att sammanställa i en tabell och för svårt för läsaren att överblicka.  
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Intervjuerna spelades in med respondenternas tillåtelse och transkriberades sedan. Yin (2007: 
119f) menar att det finns fördelar med att spela in intervjun, då den senare kan återges i sin 
helhet i efterhand, vilket underlättar för författaren. Vid ett intervjutillfälle missades ett par 
frågor och respondenten svarade istället senare via e-post. Då frågornas utformning till stor 
del kan påverka resultatet, har intervjuaren ett ansvar att se till att de blir välformulerade så att 
resultatet blir tillförlitligt. Det finns också en risk att respondenten känner av och får en 
uppfattning om vad intervjuaren vill ha för svar, och anpassar sig därefter (Yin 2007:112) 
Frågorna diskuterades därför vid första intervjutillfället med handledare och vid ett 
grupphandledningstillfälle för att få dem relevanta som möjligt. Ordningen diskuterades 
särskilt, eftersom den kan påverka kontakten mellan intervjuaren och respondenten (Bell 
2005: 159). Intervjun inleddes med att resonera kring de 18 bilder på föremål då det 
bedömdes som ett bra sätt att komma i rätt stämning. Ett medvetet val var också att lägga 
frågorna om Swinga Bazaar sist för att undvika att fastna i detaljer. Frågorna har hämtat stor 
inspiration från de frågor som van de Glind (2013) använt sig av till sin studie. Inga frågor 
ställdes direkt om konsumtionens miljöpåverkan, utan frågor som rörde konsumtion och 
kollaborativ konsumtion gav utrymme för respondenterna att ta upp detta i fall de ansåg det 
relevant (se Bilaga 1).  
 

3.3 Bearbetning av material 
De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och följde samtalet med undantag från 
små justeringar som inte haft betydelse för innehållet, utan som enbart varit till för att 
underlätta läsandet. Några för studien ej relevanta stickspår utelämnades också. 
Transkriberingarna analyserades tematiskt genom att materialet försågs med koder vilket 
förenklade att hitta betydelsefulla faktorer och de gemensamma nämnare som sedan blev de 
teman som redovisas i resultatet. Till en början delades materialet in i mer generella koder, 
vilka sedan stegvis förfinades tills det som bedömdes som relevant var indelat på ett 
heltäckande sätt. De jämfördes hela tiden mot varandra, enligt den konstanta komparativa 
metoden, för att de skulle få samma innebörd (Wagner et al. 2012: 231ff)..  
 
Att ha med citat underlättar enligt Holme & Solvang (1997: 93) också förståelsen av texten. 
De citat som använts är sådana som endera representerar den generella inställningen bland 
respondenterna eller som pekar på något särskilt intressant resonemang som framkommit. 

  

3.4 Urval 
Då de som intervjuats valdes ut av en den särskilda anledning att de är boende i 
bostadsrättsföreningen som tjänsten testas och att de blivit tillfrågade att gå med i Swinga 
Bazaar är urvalet icke-statistiskt och är inte heller representativt för befolkningen i stort. Det 
finns också en risk för att de som ställde upp var mer välvilligt inställda till kollaborativ 
konsumtion och därför valde att vara med (Wagner et al 2012: 93f). 50 stycken lappar med 
information om studien och förfrågan om att ställa upp på intervju delades ut i 
bostadsrättsföreningens postlådor för att komma i kontakt med personer som kunde tänka sig 
att vara med, men då detta inte gav fler än två svar hjälpte de båda grundarna av Swinga 
Bazaar till genom att personligen tillfråga boende i området. Antalet respondenter, som 
slutligen blev sju stycken, avgjordes delvis på grund av svårigheten med att få personer att 
ställa upp, men samtidigt uppstod ändå en bra balans i och med att dessa visade sig vara 
många nog för att kunna få fram värdefull information och att datamättnad uppstod då ingen 
direkt ny data framkom i de senare intervjuerna (Wagner et al 2012: 88f). Av dessa sju var 
fem av respondenterna registrerade som användare i tjänsten Swinga Bazaar. 
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I förfrågningsunderlaget som lades ut i de boende i bostadsrättsföreningens postlådor undvek 
jag medvetet att nämna vilket program jag studerar för att respondenterna skulle kunna 
resonera fritt, utan att känna press eller förväntningar att ta upp miljöaspekter. Detta nämndes 
inte heller i de fall där grundarna av Swinga Bazaar frågat respondenterna. En person visste 
dock detta på förhand då vi sedan innan kände till varandra, men i och med att vi setts i just 
miljösammanhang hade hen med största sannolikhet tagit upp miljöaspekten av konsumtion 
oavsett detta.  
 

3.5 Avgränsningar 
Då en del av frågorna utgått från tjänsten Swinga Bazaars inriktning, det vill säga låna och 
hyra, utlämnades alternativ som vanligtvis ingår i begreppet kollaborativ konsumtion, så som 
att köpa, byta och ge bort vid genomgången av bilderna på föremålen. Även om dessa 
aspekter skulle varit intressanta att ta med fanns också en risk att momentet skulle upplevas 
som för avancerat och rörigt om ett för brett utbud av alternativ getts. Avgränsningen till 
Swinga Bazaar gjorde också att respondenterna ombads att resonera utifrån att det var mellan 
privatpersoner som lån och hyra sker.   
  

3.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
Med reliabilitet avses studiens tillförlitlighet och huruvida samma studie skulle kunna utföras 
igen under samma förutsättningar och komma fram till samma resultat (Bell, 2005: 117, Yin 
2007: 55 Wagner et al 2012: 80). Pilotstudiens reliabilitet kommer att diskuteras utifrån andra 
studier (se kap 5).  
 
Wagner et al (2012: 80f) påpekar att validiteten i kvalitativa data kan vara svårare att mäta än 
kvantitativa i och med att de är mer svårgreppbara. Det gör att det blir vanskligare att avgöra 
om rätt tillvägagångssätt verkligen används. Validiteten blir tillsammans med reliabiliteten ett 
mått på arbetets kvalitet då en hög nivå uppnås om båda dessa faktorer anses vara uppfyllda. I 
denna studie kan inte validiteten bedömas i nuläget, utan behöver följas upp med vidare 
studier för att kunna stärkas. 
 
Det är svårt att generalisera utifrån en pilotstudie i och med att förutsättningarna i 
bostadsområdet är unika. I en korrekt utförd två- eller flerfallsstudie går det däremot att 
jämföra vilket tydligare kan ge indikationer på om resultatet är tillförlitligt i större 
sammanhang (Yin 2007: 76f; Bell 2005: 20ff; Wagner et al. 2012: 94). Då tidsramen för 
denna uppsats inte medgett att flera undersökningar av denna omfattning kunnat utföras 
valdes ändå att gå på djupet i detta enda fallet. Enligt Bell (2005: 20ff) kan ett enstaka fall 
ändå kan relateras till andra fall om förutsättningarna liknar varandra, även om det finns risk 
för att tolkningar gör att resultatet blir vinklat och därmed svårt att applicera på andra fall. 
 

3.7 Alternativ till metodval 
Andra intressanta alternativ för metodval var att dela ut en enkät, endera enbart i det berörda 
bostadsområdet, eller i flera olika oråden på Kronoparken för att kunna få ett större underlag 
om människors inställning till kollaborativ konsumtion. Samtidigt som det är ett enkelt sätt att 
nå ut till många, är det ofta svårt att få in tillräckligt med svar (Wagner et al. 2012: 100f) och 
det är svårare att gå på djupet genom en enkät, även om många öppna frågor ställs ges inget 
tillfälle till följdfrågor. När det gällde hur människor resonerar om sina ägodelar ville jag att 
den delen skulle ha en explorativ karaktär och genom att träffa personer och intervjua dem 
istället bedömde jag att det var större möjligheter för att kunna samla in tillförlitlig data.  
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Det skulle också varit möjligt att få fram relevant data genom att låta människor träffas i 
fokusgrupper och diskutera om ägodelar och kollaborativ konsumtion, men det finns 
svårigheter i och med att gruppsammansättningen kan påverka resultatet i stor grad. Det finns 
dessutom risk att samtalet inte blir helt rättvisande, då människor kanske inte vill stå för sin 
åsikt om de märker att den avviker från det som majoriteten i gruppen tycker (Bell 2005: 
163f). Dessa risker gjorde att jag valde intervjuer med en respondent i taget för att få så 
uppriktiga och rättvisande svar som möjligt. 
 

3.8 Etiska överväganden 
Holme och Solvang (1997: 32f) skriver att ”respekt för medmänniskor är en grundläggande 
utgångspunkt för all form av samhällsforskning” och påpekar liksom Wagner et al (2012: 70) 
att det är viktigt att i resultatet se till att identiteter inte röjs genom detaljer eller citat, vilket 
lett till att i några stycken har jag medvetet valt att vara vag och inte peka ut någon enskild 
respondent, och ibland används det könsneutrala pronomenet hen av samma anledning. 
I det sammanställda resultatet har respondenterna tilldelats fingerade namn och ingen exakt 
ålder eller hur länge de bott i området anges för att de ska förbli anonyma för läsaren.  
 

3.9  Bakgrundsinformation 
 

3.9.1 Kronoparken 
I värmländska Karlstad kommun ligger stadsdelen Kronoparken, där ca 8300 invånare bor. 
Stadens universitet är beläget här, vilket gör att medelåldern sett per stadsdel är den lägsta i 
hela kommunen: 33,5 år (jämför med 41,5 i hela kommunen). Kronoparken är också det 
område som har flest invånare med utländsk bakgrund: 38,7 % (jämför med 14,0 i hela 
kommunen) där definitionen utländsk bakgrund innebär att personen endera är född utrikes, 
eller född i Sverige men då av utlandsfödda föräldrar. Medianvärdet för inkomst per år och 
invånare i åldersgruppen 20-64 år är 113 700 kr vilket är avsevärt lägre än 
kommungenomsnittet på 274 000 kr (Karlstad kommun 2015).  
 
De personer jag intervjuat bor i en bostadsrättsförening på Kronoparken som består av tre 
gårdar med kringliggande radhus, placerade i form av en hästsko runt en gemensam yta. 
Husen byggdes på 1980-talet och rymmer ca 50 lägenheter. I bostadsrättsföreningen finns ett 
gemensamt förråd där de boende har tillgång till att låna verktyg och trädgårdsredskap. 
 

3.9.2 Swinga Bazaar 
Anna Sundell och Henric Barkman utvecklade under 2014 en idé som de fick då de insåg att 
de haft en symaskin stående hemma helt oanvänd i två år. Idén resulterade i Swinga Bazaar, 
en digital plattform för kollaborativ konsumtion (Larsson, D, 2014, NWT 27 oktober). I mars 
2015 lanserades tjänsten i ett testområde på Kronoparken i Karlstad. Swinga Bazaar finns 
både som webbsida och som smartphone-applikation och syftar till att underlätta människors 
gemensamma konsumtion av saker, genom att de kan komma i kontakt med andra i sin 
geografiska närhet om de vill låna eller hyra något. Personer kan registrera sig genom att 
skapa att ett användarkonto och ange sin adress. Webbverktyget känner då av vilka andra 
registrerade som också bor i närheten, och ger tillgång till att se det gemensamma utbudet av 
saker som går att låna och hyra och vad som efterfrågas av andra. Användarna av tjänsten kan 
sedan skicka en förfrågan om de hittar något av intresse att låna/hyra, och den som har 
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föremålet i sin ägo väljer då att svara ja eller nej (Henric Barkman. 2015-03-03). I Swinga 
Bazaars användarvillkor finns en lista med regler som fungerar i förebyggande syfte och som 
de inblandade i eventuella konflikter kan tillgå (Swinga Bazaar 2015). Swinga Bazaar räknas 
enligt Botsman och Rogers (2011:17) indelning av kollaborativ konsumtion som ett 
produktservicesystem.  
 
Vid tidpunkten då intervjuerna gjordes hade Swinga Bazaar varit tillgängligt i det aktuella 
bostadsområdet några veckor, vilket gjorde att tjänsten var i en uppstartsfas och hade ett 
begränsat antal av både användare och utbud av föremål. Insamlad data grundar sig alltså inte 
på erfarenheter av kollaborativ konsumtion utan på förväntningar på och åsikter om 
fenomenet. 
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4 Resultat     
 

4.1 Bakgrundsinformation  

4.1.1 Respondenter 
De sju respondenterna bor alla i samma bostadsrättsförening på Kronoparken som består av 
tre gårdar omgivna av radhus. På grund av att de bor i samma område och ingen ska kunna 
kännas igen i studien, har de tilldelats fingerade namn och ingen exakt åldersangivelse anges. 
Några har bott i området så kort tid som runt ett år medan några har bott där flera decennier. 
 

• Helena, medelålders kvinna 
• Stefan, man i yngre medelåldern  
• Birgitta, medelålders kvinna  
• Mia, yngre kvinna 
• Thomas, medelålders man  
• Greta, pensionerad kvinna 
• Peter, man i yngre medelåldern 

	  

4.1.2 Intervjustruktur 
Intervjun inleddes med att ett papper med 18 föremål visades för respondenten (se Bilaga 2). 
Följande instruktion gavs: ”Föreställ dig att du just nu är i behov av föremålen på bilden eller 
att du äger dem. Ta ställning till varje föremål med utgångspunkt i de olika alternativen 
nedan.”  
 

• Låna ut egen ägodel,  
• Hyra ut egen ägodel,  
• Låna andras ägodel  
• Hyra andras ägodel  

 
De 18 representerade föremålen var: telefon, dator, barnvagn, kamera, festkläder, resväska, 
filmer/böcker, stege, högtalare, bestick, tält, cykel, skottkärra, babygym, borrmaskin, 
ugnsform, skridskor och instrument. Det fanns följdfrågor med utgångspunkt i dessa bilder, 
men i många fall besvarades flera av dessa under genomgången av föremålen. Efter detta 
följde frågor om konsumtion, bostadsområdet, tillit, tidigare delande och Swinga Bazaar. 
 

4.1.3 Kategorisering av begränsningar 
Det fanns flera olika anledningar och faktorer till varför respondenterna var fundersamma 
inför tanken på att låna/hyra ut flera av ägodelarna eller att låna/hyra andras ägodelar.  
Dessa faktorer har delats upp i två kategorier. Förbehåll är något som gör att själva 
överenskommelsen om att låna/hyra ut eller att låna/hyra av andra på något sätt villkoras, men 
att den under dessa angivna omständigheter ändå går att genomföra. Hinder är en upplevd 
svårighet, något som gör att respondenten tvekar inför eller avstår från att välja att låna/hyra 
ut ägodelen eller att låna/hyra andras. Det varierade i hur stor utsträckning respondenterna 
angav hinder och förbehåll. Några personer kunde i princip tänka sig att låna/hyra ut nästan 
alla egna ägodelar och tyckte också att det var ok att låna/hyra de flesta av föremålen av 
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andra, medan några respondenter angav många hinder och förbehåll och utryckte en större 
osäkerhet kring överenskommelser av den här typen. De hinder som redovisas under egna 
rubriker är sådant som nämnts av två eller flera respondenter, medan de som nämnts av endast 
en redovisas under en gemensam rubrik för övriga hinder. Att ta ut hyra redovisas inte som ett 
förbehåll då det i de flesta fall är en diskussion först efter att föremålet redan godkänts för att 
låta någon annan använda eller att respondenten vill ha tillgång till någon annans ägodel. 
Detta diskuteras istället under avsnitt 4.4 
 

4.2 Hinder för deltagande i kollaborativ konsumtion 

4.2.1 Privat 
Alla respondenter uppgav att både mobiltelefonen och datorn var problematiska att låna eller 
hyra ut i och med att de innehöll en mängd privat information som är knuten till ägaren. Mail, 
bilder, brev, anteckningar och dokument nämndes som sådant som kändes olustigt att någon 
annan skulle ha tillgång till. Att radera eller spara ner informationen någon annanstans skulle 
vara omständigt och innebära extra arbete, och Thomas menade också att det går att återställa 
raderade filer för personer som innehar rätt kunskap. Dessa anledningar ledde till att 
mobiltelefonen och datorn var de som vållade mest tveksamhet och som också hade flest antal 
andra förbehåll, så som till vem de lånar ut och hur länge. Samtidigt fanns en stark vilja att 
hjälpa till genom att låna/hyra ut och flera påpekade att det inte var själva telefonen som 
fysisk ägodel som hindrade utan att det just var det känsliga innehållet som avgjorde. ”Den 
tycker jag är lite knepig i och med att på en nivå är det ju en elektronisk grunka som vilken 
annan, å andra sidan har man ju bilder och massa skräp sparat på den. Jag känner ingen större 
kärlek till min telefon som en snuttefilt, men däremot finns ju innehållet oftast inte sparat på 
något annat sätt. Så den är ju lite svår att låna ut” (Peter). 
 
Innehållet i datorer och mobiltelefoner påverkade också att några av respondenterna upplevde 
att de själva inte skulle vilja låna någon annans, eller att det fanns andra förbehåll. ”Om jag 
känner personen hyfsat väl, men inte av vem som helst, tror jag att jag skulle känna. Det kan 
ju vara ett intrång för dem, jag kan ju komma in på nåt som… De [mobiltelefonerna] är så 
personliga nu för tiden” (Birgitta).  
 
Förutom mobiltelefonen och datorn nämnde Stefan att bebisleksaker och tillbehör kan kännas 
lite för privata att låna ut i och med att de kommer i så nära kontakt med barnet. Peter nämnde 
att köksutrustning och redskap kändes lite för privat då han är noga med dessa i och med att 
matlagning är ett stort intresse. 
 

4.2.2 Ägodelen används för eget bruk  
En av anledningarna till varför framför allt mobiltelefonen och dator upplevdes av flera som 
svåra att låna eller hyra ut var också att de oftast används dagligen och därmed bedömdes som 
svåra att klara sig utan. Även att avstå tillgång till cykeln angav två respondenter som 
problematisk på grund av att de använder den frekvent. ”Jag är inte så fäst vid min cykel, den 
går bra att låna ut, fast jag skulle ju ha väldigt svårt att vara utan den eftersom jag reser bara 
med cykel i princip inom… ja, halva Karlstad i alla fall” (Mia). 
 
Köksgeråd och bestick nämndes av en person som svåra att låna ut på grund av att de hela 
tiden är i bruk. Stefan menade också att högtalare är sådant som används kontinuerligt vilket 
begränsade möjligheterna för utlån/uthyrning. Ett särskilt intresse eller en hobby kan enligt en 
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av de tillfrågade också minska möjligheterna att låna eller hyra ut då det innebär ett mer 
frekvent bruk av vissa ägodelar 
 

4.2.3 Högt ekonomiskt värde 
I diskussionerna kring digitalkameran, där jag med avsikt valt en bild på en uppenbart dyrare 
variant, nämndes det ekonomiska värdet av flera, både som hinder för att låna/hyra ut och för 
att låna/hyra av andra. Jag frågade också i alla intervjuerna efter att respondenterna gett sin 
första spontana åsikt, om det skulle göra skillnad i fall kameran kostar 18000. Flera uppgav 
att det skulle påverka deras beslut men några var också lite tveksamma till huruvida det 
egentligen gjorde skillnad. Stefan var dock av en annan åsikt angående kamerans höga värde 
och menade att värdet i sig utgör ett slags skydd. ”Kamera, det är ju en sån där teknisk 
hightech-pryl. Det är liksom inbyggt i en kamera att den är man väldigt rädd om. Det är 
automatiskt för de flesta, så det skulle jag inte vara orolig för att den missköttes” (Stefan). 
 
Andra ägodelar vars värde uppgavs påverka viljan att låna ut var instrument, dator, högtalare 
och barnvagn.  
 

4.2.4 Oro att de ägodelarna förstörs eller försvinner och oro att förstöra andras 
ägodelar 
På frågan ”Finns det andra faktorer som skulle kunna hindra att låna/låna ut eller hyra/hyra 
ut?” angav två personer att de var oroliga för att de egna ägodelarna kan förstöras eller 
försvinna om någon annan lånar/hyr dem. Även i diskussionerna kring de specifika 
ägodelarna framträdde detta som ett hinder då det gällde barnvagn, instrument, dator och 
kamera, men det fanns också en oro för att själv råka förstöra någon annans kamera eller 
cykel.  
 
Thomas, som genomgående i intervjun uttryckt stor tillit till sina grannar, menade att när det 
gäller bestick hamnar det utanför den egna kontrollen vilka som sedan använder den om en 
granne lånar till en fest. ”Och bilden antyder att det är lite finare bestick, då vet man ju inte 
vad min granne har för några gäster och de kan ta och sno de här grejerna, och då blir min och 
min grannes relation infekterad på grund av tredje part” (Thomas).  
 

4.2.5 Affektionsvärde 
Två av respondenterna menade att ägodelarna också kan ha ett värde i och med att de kan 
förknippas med minnen eller personer. Om ett instrument har ärvts, skulle det kunna påverka 
viljan att låna ut. Vissa ägodelar utvecklas också till personliga favoriter vilket kan bli ett 
hinder för att låna ut dem. ”Det kan ju vara ett racket som är ett favoritracket, och det finns ett 
affektionsvärde i det, som man kanske är mån om då. Och det skapar då en begränsning” 
(Stefan). Affektionsvärde uppgavs också kunna medföra att i speciella fall, så som till sitt eget 
bröllop, ville en respondent hellre köpa egna kläder än att låna eller hyra andras eftersom 
plaggen då sedan kan bevaras som ett minne.   
 

4.2.6 Begränsningar av urval 
Tre av de tillfrågade upplevde att ett begränsat urval kan vara ett hinder för att själv kunna 
låna andras ägodelar när det gäller festkläder och böcker/filmer. Kläder behöver ha rätt storlek 
och passa ordentligt, vilket Greta menade blir lättare att hitta genom att hyra från ett företag 
där urvalet är större. Några upplevde också att dessa två kategorier de skilde sig från många 
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av de andra ägodelarna i och med att de används utifrån ett perspektiv där de är unika, och 
inte kan ersättas med vilken som helst liknande. ”En stege är alltid en stege, men en bok är 
inte alltid en bok. Kläder är väl också att… ska det passa så ska det sitta bra. En byxa är inte 
alltid en byxa” (Peter). 
 
Sex av sju respondenter kunde tänka sig att låna eller hyra ut sina egna kläder och fem kunde 
låna/hyra av andra under förutsättning att det fanns något de tyckte om i rätt storlek. 
 

4.2.7 Besvärligt 
Moment som innebär extra arbete upplevdes också som ett hinder för att låna/hyra ut sina 
ägodelar. Flera respondenter menade att i och med att dator och telefon innehöll privat 
information, skulle det bli krångligt att spara den någon annanstans eller att gå igenom 
innehållet och radera det. Två nämnde också att det är besvärligt att koppla ur egna högtalare. 
Helena menade att hon inte skulle vilja låna något skrymmande till någon som inte bor i 
närheten då det skulle behövde packas i ordning och skickas vilket skulle bli osmidigt.  
 

4.2.8 En del saker behövs kontinuerligt i det egna hemmet 
Flera respondenter uppgav att vissa saker behövs i så stor utsträckning att om de själv inte 
hade dem i sin ägo, så hade de hellre köpt dessa än att hyra eller låna av andra. De ägodelar 
som nämndes inom den här kategorin var högtalare och bestick, men i båda dessa fall gjordes 
förbehåll som innebar att det ändå skulle fungera att låna om de behövde extra tillfälligt, som 
till exempel till en fest. En respondent menade att om en elvisp inte finns i det egna hemmet 
så kan spontaniteten hindras när lusten att baka infinner sig. 
 

4.2.9 Övrigt hinder som nämndes endast av en respondent 
 

• Äger för gamla saker som ingen skulle vara intresserad av att låna 
• Är noga med funktion så skulle inte vilja låna/hyra någon annans resväska 
• Hygienaspekt i att många barn använder samma leksaker 
• Oro för ohyra som kan följa med i resväskor 

 
 

4.3 Förbehåll för deltagande i kollaborativ konsumtion 
 

4.3.1 Till vem? 
Det allra vanligast förekommande angivna förbehållet när det gällde att låna/hyra ut egna 
ägodelar var att det beror på vem som ska ha dem. Här påverkade hindren högt ekonomiskt 
värde och om ägodelen upplevdes som för privat att låna ut i stor utsträckning till att 
förbehållet angavs i fallen med dator, mobiltelefon och kamera. Även barnsaker, barnvagn, 
ugnsformar, bestick, högtalare, cykel, resväska, sportutrustning, borrmaskin, stege och 
skottkärra nämndes också som sådant respondenterna inte vill låna ut till vem som helst.  
”I närmiljön så har jag inga problem, men om någon som jag inte känner kom förbi och vill 
låna min stege kanske jag skulle undra vad han skulle ha den till. Om de är ute där jag ser 
dem, så fine, men om de ska göra något någon annanstans där jag inte ser skulle jag vilja ha 
lite koll, telefonnummer eller någonting” (Birgitta). 
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Det fanns också andra faktorer som spelade in när det gällde vem som ska låna eller hyra de 
egna tillhörigheterna. Peter nämnde att det är viktigt i fallet med den dyra digitalkameran att 
personen som lånar har kunskap och kan hantera den. Stefan menade också att åldern på 
personen kan spela in och skulle inte vilja låna ut sin kamera till en minderårig. Även 
affektionsvärde nämndes av en person som en begränsning till vem som får låna/hyra. 
Thomas menade också att de tidigare erfarenheterna av personerna kan ha stor betydelse. I en 
första kontakt hade han inga betänkligheter angående att låna/hyra ut till en okänd, men sedan 
berodde det på om det blivit en negativ eller positiv erfarenhet. Skulle något krånglat, blev det 
en begränsning för framtida utlån/uthyrning, medan om allt fungerade som det var tänkt, 
kunde det göra att han blev mer benägen att fråga denna person när han sedan behöver något.     
 

4.3.2 Hur länge? 
Tidsaspekten angavs vid flera tillfällen under intervjuerna som ett förbehåll för att kunna 
låna/hyra ut sina ägodelar. Ägodelar som ansågs problematiska på grund av att 
respondenterna är beroende av dem, så som två av dem upplevde att de var av cykeln, gick 
ändå att låna ut tillfälligt under en begränsad tid, som kanske under en kväll. Flera menade att 
trots att telefonen känns för privat att låna ut, skulle det inte vara några problem att låna ut en 
kortare stund i fall någon behöver ringa ett samtal eller skicka ett meddelande. En person 
kunde endast tänka sig att låna ut sina högtalare tillfälligt. Flera reagerade på bilden med 
bestick och tyckte att det kändes konstigt att någon skulle behöva låna/hyra bestick av dem 
eller att de själva skulle låna/hyra av andra, men när jag föreslog att det kanske behövdes 
några extra uppsättningar till en fest kunde nästan alla tänka sig att låna ut under en begränsad 
tidsperiod. 
 

4.3.3 Vilken situation? 
Även olika typer av situationer uppgavs som förbehåll för att ägodelar skulle kunna lånas 
eller hyras ut. Stefan kunde gärna låna ut sin kamera, men inte om den skulle användas på en 
studentfest, då han bedömde det som en större risk att något skulle hända med den. Greta, 
vars första reaktion var att inte låna ut sin kamera, ändrade sig och tyckte att det skulle gå bra 
om någon hon kände skulle ut på en resa. Några respondenter menade också att de blev de 
mer benägna att låna/hyra ut när de kände att de kunde hjälpa andra människor som är i 
situationer där det upplevdes som att de hade ett väldigt starkt behov av något föremål.  
 

4.3.4 Har de fler exemplar av ägodelen? 
Ett flertal av respondenterna nämnde att när det gällde några av ägodelarna berodde viljan att 
både låna/hyra ut och att låna/hyra av andra på om det finns en extra eller fler uppsättningar 
att tillgå. Särskilt tydligt är detta när det gäller mobiltelefon och dator. Hade de en extra 
liggande som de inte använde själva så skulle det gå bra, då de upplevde att de flesta av de 
hinder och förbehåll kring dessa ägodelar försvann. ”Nej, den skulle jag nog inte låna ut. Jag 
tänker så här, där finns ju personliga saker i, det kan finnas brev och dokument, men skulle 
jag haft en dator över, då skulle jag ju låna ut den. Självklart!”  (Helena). 
 
Andra ägodelar där det behövde finnas fler exemplar att tillgå för att det skulle bli aktuellt att 
låna/hyra ut var bestick och kamera. Dessa två nämndes vid varsitt tillfälle.  
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4.3.5 Har de tillåtelse att låna ut? 
Två respondenter menade också att det gick bra att låna ut barnsaker som ingen längre 
använde, men att om ägodelarna tillhörde barnen så var de tvungna att ge sitt godkännande 
först.  
 

4.4 Potential i kollaborativ konsumtion 
Under diskussionerna kring de 18 föremålen framkom många fördelar med kollaborativ 
konsumtion som berodde på att tillfälle gavs att kunna låna och hyra saker av andra. Nedan 
redovisas de anledningar som angavs som motiv till varför detta upplevdes som positivt, men 
också några faktorer som ansågs ha potential som rörde möjligheten att själv kunna låna/hyra 
ut sina egna saker. De fördelar som redovisas under egna rubriker är sådant som nämnts av 
två eller flera respondenter, medan de som nämnts av endast en redovisas under en gemensam 
rubrik för övriga fördelar. 
 

4.4.1 Möjligheter 
När respondenterna får tillgång att till att låna och hyra andras saker uppgav flera av dem att 
detta öppnar upp för att prova nya saker som annars inte skulle upptäckts eller som man vill 
prova på innan man själv ska göra ett inköp. ”Eller kanske om det finns nån specialköksgrej, 
om man får för sig att man vill prova att göra fondue nån gång, så hade det varit väldigt 
smidigt om det fanns att låna av någon kanske, istället för att köpa en själv, testa en gång och; 
nej, det var inte så gott… Det hade ju varit perfekt om man kunde låna” (Stefan). 
 
Tre av de tillfrågade menade att hyra/låna instrument till barn och ungdomar kan vara en bra 
möjlighet så att de kan prova under en period innan de köper ett eget. Argumenten var att barn 
kan tröttna fort och att instrument är dyra.  
 
Två respondenter såg det också som värdefullt att tillfälligt kunna ha tillgång till en bättre 
kamera än den som de själva äger som till exempel vid ett bröllop eller en namngivning. 
Helena värdesatte också att kunna låna några extra köksformar om hon skulle ha fest, men 
inte behövde dem annars.  
 

4.4.2 Outnyttjad kapacitet 
Alla deltagare kom under någon del av genomgången av bilden med ägodelar in på det 
faktum att många saker används väldigt sällan. Flest gånger togs detta upp när det gällde 
skridskor, stege, skottkärra, borrmaskin och tält. De flesta uttryckte att det kändes onödigt att 
föremål bara ska stå oanvända och att det innebär en potential att kunna låna/hyra av 
varandra.”Vissa saker kanske man bara behöver någon gång om året. De spolar planen här ute 
och två dagar senare har allting töat och då är det ju jättepraktiskt att inte behöva köpa, 
framför allt till barn, nånting som sen nästa säsong inte passar, och då är det jättebra att hyra 
eller låna” [Om skridskor] (Peter). Vissa andra ägodelar används kanske intensivt under en 
ganska begränsad tidsperiod, men blir sedan bara stående. Flera nämnde detta när det gällde 
babygymmet och barnvagnen. Tre personer sa att det kan vara på grund av planer på att skaffa 
fler barn som människor väljer att inte göra sig av med dem, men att det under denna tiden 
utgör ett utmärkt tillfälle för någon annan att kunna nyttja dem. 
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4.4.3 Spara pengar  
Några av ägodelarna ansågs vara dyra vilket gjorde att flera av respondenterna upplevde det 
som positivt att istället kunna låna/hyra dem och därmed kunna spara pengar på att slippa 
köpa. Några tog också upp det motsatta; att de genom att låna ut sina ägodelar kunde hjälpa 
någon annan att spara pengar. Det gällde främst tält, barnvagn, festkläder, sportutrustning och 
instrument. ”Det är en sådan typisk grej som är väldigt dyr, och som kan vara svårt för många 
familjer att ha råd att köpa, så skulle jag kunna låna ut vår barnvagn till någon bättre 
behövande, men i så fall till nån i min egen krets, kanske inte till vem som helst, med tanke på 
att den är så dyr så vill man ju också känna att den ska tas om hand om” (Stefan). 
 

4.4.4 Tillgång istället för ägande 
Några av respondenter gav också uttryck för att de gärna slapp att köpa saker av andra 
anledningar än att de sparar pengar. Nödvändigheten av ägande ifrågasattes i och med att 
vissa behov kan tillfredsställas lika bra genom att använda andras ägodelar. ”Vad är det roliga 
med skridskor? Är det att ha ett par skridskor eller är det att åka skridskor?” (Peter) 
 

4.4.5 Övriga fördelar som nämndes endast av en respondent 
• Begagnade barnsaker och leksaker som tvättats mycket minskar risken för att barnen 

exponeras för skadliga kemikalier. 
• Om antalet stegar i samhället skulle reduceras genom att människor lånar/hyr av 

varandra skulle det leda till en miljövinst i och med att färre stegar behöver 
produceras. 
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4.5 Hyra eller låna?  
Flera faktorer avgjorde när respondenterna valde mellan att hyra eller låna ut sina ägodelar 
eller om de helst vill låna eller hyra av andra. I tabell 1 listas de sex vanligaste anledningarna 
exemplifierade av representativa citat.  
 
 
                                                                   Tabell 1                                                                                                                                   
  Faktorer som påverkar om respondenterna väljer att hyra eller låna ut sina ägodelar  
  /låna eller hyra av andra 

Slitage och 
underhållskostnader 

”Argumentet för att hyra ut saker; här finns det ju flera sätt att 
resonera. Det skulle vara om det är någon slags avsevärt slitage, 
eller underhållskostnader eller något som man måste åtgärda. En 
telefon är det ju ingen underhållskostnad på förrän den går sönder, 
medan andra grejer kanske man kan tänka att det är en kontinuerlig 
kostnad på” (Peter).     

Högt ekonomiskt värde 
____________________                                                                                                                                                                            
Oro för att föremålet 
ska gå sönder        
____________________ 
Ett avtal upplevs som 
tryggare 

”Jag sätter inget känslomässigt värde på den [datorn]… samtidigt 
är det ju smartare att hyra ut en så pass dyr grej, än att låna ut den, 
för då har man mer som ett kontrakt på den. Det kan ju vara en sån 
grej som är svår att reglera annars. Den kan gå sönder, den är dyr 
och så där. Där tar jag hellre hyra ut än låna ut” (Mia).                             

Att slippa köpa saker 

”Det handlar ju om hur man värdesätter saker. Jag värdesätter att 
inte behöver köpa så mycket. Jag tycker det är värt pengar att inte 
behöva köpa och jag går ju inte iväg och lånar någonting om jag 
inte har ett konkret syfte med det, och därför så känns det fel av 
mig att inte dela med mig av att jag har pengar som jag har sparat.” 
(Thomas).                                                                     

Vem som ska låna 

”Jag är nog så här överlag att jag har svårt att tänka mig att jag ska 
hyra ut saker liksom. Det är väl om det kommer någon helt okänd 
person kanske att man… liksom att det blir i gengäld då att man 
själv får hyra då liksom av andra okända personer. Om det är i 
närmsta kretsen, då lånar man ju” (Stefan). 

 
Det fanns också flera olika sätt bland respondenterna att resonera kring hur de ser på 
skillnaden mellan lån och hyra och vad som avgjorde vilket de helst valde. Helena uppgav att 
hon under sin uppväxt lärt sig att göra rätt för sig och visa uppskattning vilket gjorde att 
betala hyra skulle kännas bättre. Stefan tyckte att för småsaker skulle det kännas fånigt att 
krångla med hyra, medan Thomas (se andra citatet i tabell 1) menade att det inte var mer än 
rätt att betala när han får låna något av någon annan i och med att han sparar pengar på att inte 
behöva köpa föremålet själv. 
 
Möjligheten att tjäna pengar på att hyra ut sina ägodelar nämndes bara av två respondenter, 
men ingen av dem såg hyra som ett alternativ som tilltalade dem själva av just den orsaken. 
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”Jag skulle inte hyra ut av lukrativa skäl, liksom: nu ska vi tjäna pengar här! Jag är inte så 
noga med pengar tror jag. Jag tänker så här i förlängningen; att om jag lånar ut en grej gratis, 
så kanske jag får låna istället sen. Sen är det klart att man kan göra tvärtom; att alla hyr hela 
tiden, men då får jag ju också själv hyra” (Stefan).  
”Jag har väldigt svårt att tänka mig att jag skulle vilja hyra ut något, men om jag var ung och 
inte hade så gott ställt och hade blivit tvungen att köpa något dyrt, då kanske jag hade blivit 
intresserad av att hyra ut det, om jag inte behöver använda det hela tiden själv” (Greta). 
 
 

4.6 Vad är mest attraktivt att låna eller hyra av andra? 
Den avslutande frågan i intervjudelen kring de 18 bilderna var vilken eller vilka föremål de 
tyckte var mest attraktivt att låna eller hyra av andra.  
 

                      Tabell 2                                          
Vad är mest attraktivt att hyra eller låna 
av andra? 

Stege 4 
Böcker 3 
Tält 2 
Borrmaskin 2 
Skottkärra 2 
Kamera 1 
Barnvagn 1 
Sportutrustning 1 
Ugnsform 1 
Dator som innehåller något 
speciellt program 1 
 
 

4.7 Fördelar med kollaborativ konsumtion  
Två av intervjufrågorna undersökte respondenternas uppfattning om hur de trodde att 
bostadsområdet skulle kunna påverkas om kollaborativ konsumtion blev etablerat och hur 
kollaborativ konsumtion skulle kunna ha för effekter i större och mindre sammanhang. Även i 
svar på andra frågor kom synpunkter och åsikter om detta fram. Genomgående fanns en 
mycket positiv inställning till kollaborativ konsumtion och den antogs kunna bidra på flera 
sätt i både större och mindre sammanhang.  
 
4.7.1 Ökad kontakt 
Fem respondenter tog upp sociala aspekter i sina svar. Några var övertygade om att 
kollaborativ konsumtion skulle leda till att det blev ett mer öppet klimat i ett bostadsområde 
och att människors kontakt skulle öka, medan andra var mer fundersamma. ”Det har jag svårt 
att få nån uppfattning om, men det är klart: allting som medför kontakt mellan människor är 
bra. Om man börjar låna och låna ut saker då får man kontakt med människor som man inte 
skulle haft kontakt med annars, och det är i regel i alla fall positivt” (Greta). 
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4.7.2 Miljöaspekter 
Flera respondenter nämnde att kollaborativ konsumtion skulle kunna få en effekt på miljön i 
och med att de menade att gemensam ägande leder till att produktionen av vissa varor kan 
minska, vilket leder till en minskad resursåtgång och miljöförstöring. Helena drog paralleller 
till en annan miljövänlig handling och hur vanans makt kan påverka.  
 

”För det första skulle vi ju spara på miljön, vi kanske inte skulle se något resultat 
just nu, men för framtiden så, om [kollaborativ konsumtion] lever upp. Jag tänker 
på bara det här med när komposteringen och sorteringen kom, för mig var det ju 
jättejobbigt att sortera i början, medan för mina barn är det ju självklart att man 
slänger i olika, och jag tror att det kan också bli en sån sak att skulle det rulla på 
så blir det en självklar del i vardagen och det skulle jag tycka var jättebra” 
(Helena). 

 
4.7.3 Påverkan på konsumtionsmönstren och handelsbranschen 
Två respondenter menade att kollaborativ konsumtion om den blir etablerad skulle kunna 
påverka handelsbranschen och större företag. Ingen av dem räknade det som en nackdel då 
båda dessa också uttryckte åsikter om överkonsumtion som ett problem. Stefan trodde att det 
skulle kunna leda till förändrade konsumtionsmönster där människor i större utsträckning 
köper tjänster istället. Reparationsbranschen skulle därmed kanske öka, vilket han tyckte 
skulle vara en positiv utveckling. Något som Stefan också menade vore önskvärt var ifall 
kollaborativ konsumtion skulle medföra en ökad medvetenhet om konsumtionsvanor. ”Det 
kanske kunde få folk att reflektera lite över vilka behov man egentligen har. Men sen vet man 
inte, det kanske blir tillslut att inte nån köper nånting för att man tänker att man kan låna hela 
tiden, men så plötsligt fanns inte det och då åker nån dit på att köpa ändå”.  
 
4.7.4 Outnyttjad kapacitet 
En förväntning på kollaborativ konsumtion som flera delade var att det upplevdes som 
praktiskt att inte behöva äga allt de behöver själv. Om saker finns lättillgängligt i närområdet 
och de dessutom används sällan, såg de stora fördelar med att kunna utnyttja varandras 
ägodelar. Stefan påpekade att detta också kan bidra till att ägodelars fulla potential uppnås. 
”Det skulle kunna leda till att saker slits istället för att man bara tröttnar på dem. Då kommer 
de verkligen till användning.”   
 
4.7.5 Möjligheter för de som har det sämre ställt 
Några respondenter tog upp det faktum att vissa föremål är dyra vilket därmed gör att inte alla 
har råd med dem. Peter menade att kollaborativ konsumtions skulle kunna fungera som en 
”social utjämnare” i och med att det kan göra att familjer med sämre ekonomi kan hyra eller 
låna saker i stället för att köpa själv. Att ha tillgång till saker kan ge dem ökade möjligheter. 
 
4.7.6 Möjlighet att spara pengar 
En effekt av kollaborativ konsumtion, enlig Peter var att människors ekonomiska situation 
kan förbättras. ”Folk tenderar att samla på sig grunkor de inte använder och så skulle man lika 
gärna kunna nyttja varandras resurser istället för att skaffa sig egna stegar och skottkärror till 
exempel. Och så kan man lägga pengarna på nåt roligt istället, tycker jag”.  
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4.8 Nackdelar och utmaningar för kollaborativ konsumtion 
 

4.8.1 Besvärligt 
På frågan om vilka faktorer som skulle kunna hindra att låna/hyra ut eller låna/hyra av andra 
svarade Peter: 
 

”Det finns ju en, egentligen ganska dålig anledning, men som jag tror skulle 
kanske fungera som en anledning för mig eller för många andra, och det är helt 
enkelt mecket, alltså att rodda logistiken. Vart ska vi ses och när? När kan jag 
komma förbi? Jag är hemma mellan 17.45 och sen måste jag åka iväg… ja, du 
vet. Sånt liksom. På nån nivå är det en dålig ursäkt, men jag tror att i vardagen så 
kan det få folk att bli mer så där… Ah, nej jag åker till Clas Ohlson och köper en 
egen liksom. Av vilken anledning sen alla har en borrhammare även om det är 
sällan man behöver den. Jag tror att det är ett faktum, men jag tror att det är inte 
oövervinnligt” (Peter). 

 

4.8.2 Förvärrade konsumtionsmönster 
Stefan menade att om kollaborativ konsumtion etableras storskaligt kunde det också finnas en 
risk att företag inom handelsbranschen reagerar med att pressa priserna ännu mer, vilket 
skulle kunna ytterligare öka de negativa effekter som dagens konsumtion medför. 
 

4.8.3 Teknikhinder 
För att kunna delta i digitala tjänster för kollaborativ konsumtion krävs en viss teknikkunskap, 
vilket skulle kunna bli en svårighet för äldre personer, enligt Peter. Han menade också och att 
den digitala tjänsten måste vara utformad på ett sådant sätt att katalogiseringen blir tydlig för 
att saker som filmer och böcker lätt ska kunna hittas. 
 

4.9 Bostadsområdet 
På frågan ”Hur upplever du ditt bostadsområde idag?” visade svaren att alla respondenter 
tyckte att de bor i ett bra bostadsområde. Flera var till och med översvallande entusiastiska 
och jämförde med tidigare upplevelser av att ha bott i villaområde eller lägenhet, där de ansåg 
att människor hållit sig för sig själva i större utsträckning. Det hade medfört att i de tidigare 
boendeformerna hade de sociala relationerna och kontakten mellan grannarna inte varit helt 
till belåtenhet. Respondenterna menade att i bostadsområdet är grannarna trevliga och alla 
hälsar på varandra. Några tog upp att Kronoparken har ett dåligt rykte inom kommunen, men 
att bostadsområdet enligt dem är raka motsatsen till vad som påstås. Birgitta och flera andra 
tog upp att de utan problem skulle fråga grannarna om hjälp och att de själva i sin tur gärna 
hjälper grannarna om de har möjlighet. Hur länge respondenterna hade bott i 
bostadsrättsföreningen påverkade inte hur de resonerade kring området och kontakten mellan 
grannarna.  
 
Utan undantag nämnde alla respondenter någon gång under intervjun bostadsområdets 
planering och placeringen av husen som något positivt och flera menade att det var en 
anledning till att bostadsområdet fungerar så väl då det bidrar till att öka tilliten till andra.      
”Jag tror att strukturen på hur huset står gör att det blir naturligt att mötas. Du bor inte där om 
du inte tycker om att mötas. Men sen har du ju också det privata i och med att du har det fria 
på baksidan. Sen är det lite som att bo i kollektiv fast du har ditt eget. Du behöver inte dela 
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kök och toa med nån, men på nåt sätt så delar du ju saker ändå” (Helena). Den gemensamma 
ytan i mitten som alla ytterdörrar vätter mot lyftes fram som en plats att träffas på och där det 
är lätt att ha uppsikt över barn. Tre respondenter tog också upp att det inte är trafik på 
gårdarna, vilket gör att utomhusmiljön känns trygg och lugn.  
 

4.10 Tillit  
I frågorna om tillit uppgav alla respondenter att de kände tillit till människor i sitt 
bostadsområde och att de trodde att de boende i området generellt har samma upplevelse. 
Några nämnde att det finns enstaka grannar som håller sig lite mer för sig själva, men enligt 
Helena bor de som inte uppskattar öppenheten ofta inte kvar lika länge.  
 
Både Peter om Mia påpekade att det finns klara regler i bostadsrättsföreningen vad det gäller 
de gemensamma ytorna och förrådet och att detta hjälper till att bygga upp tillit mellan 
grannarna. 
 

”Då detta är en bostadsrättsförening finns det dock vissa regler kring skötsel av 
gården, lån av släpkärran och våra gemensamma redskap, gårdslokalen och 
tvättstugan, vilket gör att alla ändå måste hjälpas åt. Genom att köpa en lägenhet i 
vår förening har man därmed en inbyggd önskan om att förvalta både den egna 
lägenheten och förhoppningsvis den gemensamma gården, då de är så nära 
sammanlänkade. Detta bidrar till långsiktighet och känsla av ansvar”  
(Mia, kompletterande svar på e-post) 

 
Tre respondenter menade att de gemensamma städdagarna är något som bidrar till mer 
kontakt och ökad tillit. Helena tyckte att naturliga samlingspunkter och inbjudande 
utomhusmiljö var viktiga faktorer i och med att det gör att människor träffas ,vilket också 
ökar tilliten. Hon menade också att åldersblandningen i ett bostadsområdet var viktig, och att 
förekomsten av barn och djur gör att hänsyn tas till dessa, vilket också bygger upp förtroende 
mellan grannarna.  
 
Flera respondenter uttryckte hur ömsesidighet påverkar tillit. ”Att säga hej är ett enkelt sätt att 
öka tilliten till varandra - också att våga fråga varandra om hjälp och vara generös med sig 
själv. Det gemensamma målet är ju att området ska vara en bra plats att leva på och vem vill 
inte ha trevliga grannar? (Mia, kompletterande svar på e-post). 
 

4.11 Tankar om konsumtion 
Under en del av intervjun fick respondenterna berätta om sin syn på konsumtion, men även 
under andra frågor berörde flera detta område. Alla sju nämnde att de tycker att det finns en 
överkonsumtion idag, men det varierade hur allvarlig de upplevde den. Hos några fanns en 
mer generell reflektion över att många köper onödiga saker, men de flesta menade att detta 
var problematisk på olika sätt. En konsumtionströtthet kunde spåras hos flera. Mia menade att 
vi idag inte längre ser till föremåls funktion utan att människor istället bryr sig mer om hur 
saker ser ut eller hur nya de är, vilket medfört att människor har svårt att skilja mellan behov 
och begär. Både Mia och Peter påpekade att det finns en utbredd statuskonsumtion i samhället 
och Mia menade att det är osunt att shopping idag är ett fritidsintresse. 
 

4.11.1 Miljöaspekter 
Sex av sju kopplade den globala konsumtionen till olika miljöproblem. Orsaker som 



	  

	   26	  

utarmning av naturresurser, miljöförstöring, att stora mängder avfall genereras och ökad 
användning miljögifter och kemikalier som är skadliga för hälsan nämndes. Stefan tog upp 
konsumtionens externa kostnader och menade att gemensam konsumtion skulle kunna bidra 
till en minskad miljöbelastning.   
 

”Jag tycker att man exploaterar miljön lite för mycket också i all produktion. Och 
jag tycker att priset verkar styra lite för mycket för många. Att det är låga priser 
man eftersträvar, och att för få förstår att för låga priser ofta har en baksida. Så jag 
ser ju till exempel en vinning med att äga saker tillsammans, då behöver man 
liksom inte köpa det billigare alternativet, utan när man har gemensamma 
köpkrafter kan man göra bättre val, både ur miljöaspekter och 
tillverkningsomständigheterna.” (Stefan) 

 

4.11.2 Konsumtionens sociala och ekonomiska effekter 
Orättvisor som uppstår på grund av rika länders konsumtionsmönster var också något som 
flera nämnde som problematiska. ”Jag tycker det är väldigt orättvist hur resurserna är 
fördelade över världen och att mycket av det som vi handlar är producerat någon annanstans 
där det görs på bekostnad av deras hälsa och deras naturliga resurser som egentligen tillhör 
deras land. Många resurssvaga länder har ju mycket resurser men inte ekonomiska medel. Det 
tycker jag blir ganska konkret i konsumtion” (Mia). Stefan var noga med att handla Fairtrade-
varor av samma anledning och ansåg att det var värt att betala extra när han vet att de som har 
producerat har haft bättre villkor.  
 
När det gäller konsumtionen i Sverige påpekade Greta och Stefan att jobbskatteavdraget 
medfört att en del grupper fått ett ökat ekonomiskt utrymme och kan konsumera mer. Greta 
menade att detta ökar skillnaderna i samhället. ”Det går ju ut på att man ska konsumera 
mycket, det är ju mycket reklam, och nu när det har varit jobbskatteavdrag, som jag tycker är 
fel, gynnas de som redan har det bra och de i andra änden har fått det mycket sämre. Det hade 
varit bättre att ha kvar skatten och ge bättre sjukersättning.” 
 

4.11.3 Den egna konsumtionen 
Den egna konsumtionen omgavs delvis i några fall av dåligt samvete. Peter uppgav att han 
försöker väga upp den konsumtion han företar sig inom områden han prioriterar, genom att 
försöka göra bättre val eller minska sin konsumtion på andra sätt. Stefan är en medveten 
konsument, men sa samtidigt att det är lätt hänt att köpa saker utan att tänka igenom först; 
särskilt tydligt märkte han detta som förstagångsförälder. Mia uttryckte starkast känslor kring 
den egna konsumtionen. ”Jag har väl ganska så mycket konsumtionsångest. Jag tycker det är 
väldigt laddat och väldigt förknippat med orättvisa.  
 
Den övervägande synen på konsumtion var tydligt negativ. Enstaka åsikter om att det också 
kan vara roligt att konsumera och att konsumtionen har en viktig funktion i samhället, var det 
enda som nämndes i positiva ordalag då jag bad respondenterna berätta om deras tankar om 
konsumtion. 
 

4.12 Tidigare erfarenheter av delande 
Enligt van de Glind (2013) kan delande av ägodelar delas upp i offline- och onlineaktivitet 
och han menar att det finns ett samband mellan deltagande i dessa aktiviteter och hur benägna 
människor är att delta i kollaborativ konsumtion. I tabell 3 finns en sammanställning av vad 
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de sju respondenterna deltagit i. Det varierade dock inom gruppen där några deltagit i många 
delningsaktiviteter och en person inte i någon alls.  
 

                                                   Tabell 3                                                                                                         
   Andra delningsaktiviteter som respondenterna deltagit i 

                 Offline          
Köpa/sälja/låna/byta/ge bort utan 
inblandning från internet 

                  Online                                      
Köpa/sälja/låna/byta/ge bort 
med hjälp av internet 

Låna i bostadsrättsföreningens 
gemensamma förråd 5 Blocket  2 

Gå på loppis  4 
Bytesgrupp i sociala 
nätverk  2 

Handla i Second hand-affär  2 Couchsurfing 1 
Sälja på loppis 1 Tradera  1 
Låna av andra  2 Skjutsgruppen 1 
Lånar ut till andra 2     
Byter med andra  1      
Låna på Bibliotek  1     
Ger bort till andra 1     
 
Tre respondenter kände till andra digitala tjänster för kollaborativ konsumtion än Swinga 
Bazaar, men bara en kunde namnge några (Bjussa, Skjutsgruppen, Couchsurfing) och hade 
själv varit involverad i några av dem.  
 

4.13 Swinga Bazaar 
Av de sju respondenterna hade fem valt att gå med i Swinga Bazaar. Av de två som avstått 
hade en gjort det på grund av att hens partner var med vilket gick lika bra som att vara med 
själv och den andra ansåg att hen ägde så mycket saker själv att det inte behövdes och att de 
egna sakerna nog inte var något andra ville låna. 
 
A de fem respondenterna som registrerat sig som användare i tjänsten uppgav två att det var 
för att de känner de båda personerna som grundade Swinga Bazaar. En person hade gått med 
efter att ha blivit influerad av en kompis som är registrerad som användare. Mias attityd 
påverkade att hon ville gå med. ”Det är nog allra främst för att jag tycker att det är en bra sak. 
Jag känner att det är väldigt överens med mina värderingar, och att jag tycker att en sån sak 
redan borde ha funnits sedan länge liksom. Det är väl fullt naturligt att man skulle vilja göra 
det.” Sammanlagt tog fyra av de fem registrerade användarna upp att Swinga Bazaar verkade 
vara ett bra koncept och att det hade påverkat deras val. ”Givetvis för tycker jag att det är en 
briljant idé, med tanke på vad det skulle innebära för en själv och för andra, och öka 
tillgängligheten till prylar. Kunna komma ifrån det där med att man köper och slänger; att 
man köper och knappt använder” (Stefan).  
 
En person av de fem registrerade hade vid tillfället för intervjun börjat lägga ut saker till 
utlån/uthyrning i Swinga Bazaar. Två hade intentionen att göra det, men hade inte kommit till 
skott ännu, och för de andra två respondenterna hade problem med telefonerna hittills hindrat 
dem. 
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De flesta respondenterna trodde att grannarna i bostadsområdet kommer vara positivt inställda 
till Swinga Bazaar, men några var osäkra på i hur stor utsträckning de kommer registrera sig 
som användare och faktiskt ta steget att börja dela sina saker via mobilapplikationen. Mia tror 
på idén i och med att det liknar systemet de har med det verktyg och trädgårdsredskap i det 
gemensamma förrådet. Birgitta menade att det faktum att personer har valt att delta i Swinga 
Bazaar gjorde att hon kände sig tryggare i och med att hon ansåg att de genom detta bevisar 
att de har goda intentioner.  
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5 Diskussion 
Då studien gjordes var Swinga Bazaar nystartat och i en uppstartsfas, vilket gjorde att både 
användarantalet och utbudet av föremål att låna/hyra var begränsat. Den kritiska massa av 
användare som krävs för en fungerande tjänst har ännu inte uppnåtts då detta skrivs, men 
motiven för att vilja gå med och resonemangen kring föremål är ändå relevanta då de ger 
indikationer om möjligheten för att etablera kollaborativ konsumtion i bostadsområdet. Dock 
begränsas möjligheten att dra slutsatser av att ingen av de studier som granskats grundar sig 
på svenska förhållanden. Ostrom (2009) och Putnams (2001) teorier har dessutom inte 
kollaborativ konsumtion som utgångspunkt vilket gör att dessa inte utan komplikationer är 
applicerbara på det valda fallet. Kollaborativ konsumtion kan dock ses som en allmänning i 
och med att de föremål som finns tillgängliga bildar en resurspool som både kommer den 
enskilda individen och allmänningen till nytta. Kollaborativ konsumtion är också en form av 
lokalt samhällsengagemang som kan bidra till socialt kapital vilket gör att det finns många 
relevanta samband inom Putnams teorier som kan bidra till förståelse för situationen.  
 
Även om respondenterna generellt sett var mycket positiva till kollaborativ konsumtion både 
vid en större etablering i samhället och i bostadsområdet, bör det tas med i beräkningen att de 
som valde att ställa upp på intervjun kan vara extra intresserade av kollaborativ konsumtion 
och därmed var mer vällvilligt inställda till företeelsen. Samtidigt uttrycktes även hinder och 
förbehåll, vilket stärker min uppfattning om att respondenterna i viss utsträckning 
representerar en allmän uppfattning om kollaborativ konsumtion.  
 
Precis som i van de Glinds (2013) studie hittades många olika anledningar och motiv till att 
delta i kollaborativ konsumtion under intervjuerna. Kollaborativ konsumtion ansågs av 
respondenterna vara ett bra sätt att öka kontakten mellan människor, ha en positiv inverkan på 
miljön och det fanns också ekonomiska incitament i att själv slippa köpa allt, men också i och 
med att det kunde ha en påverkan på handel och företag. Samtidigt nämnde också några 
respondenter att det kan vara svårt att bedöma vilken effekt de större ekonomiska 
konsekvenserna kan få. En försvårande omständighet skulle kunna vara hur de pengar som 
kan sparas in på att inte köpa nya saker används. Det ekonomiska utrymmet som uppstår 
skulle i värsta fall kunna bidra till negativ utveckling om det istället läggs på annan sämre 
materiell konsumtion eller flygresor.  
 
I det specifika fallet med Swinga Bazaar var sociala relationer det starkaste motivet för att 
delta. Van de Glind menade i sin studie av motiv att just rekommendation var en av orsakerna 
till att människor gått med i kollaborativa konsumtionstjänster och Putnam (2001); EM 
Rogers (1962); Ostrom (2009); Stern (2000) och Botsman och Rogers (2011) tar också upp 
att andras agerande har stort inflytande på individers beteende och agerande. Påverkan från 
andra borde alltså öka potentialen för att etablera en fungerande kollaborativ konsumtion i det 
aktuella bostadsområdet då det dessutom finns en stark tillit till andra. Ett viktigt sätt att utöka 
antalet användare skulle alltså kunna vara att uppmuntra de som redan registrerat sig att i sin 
tur värva andra, till exempel genom att underlätta för dem att sprida information i sociala 
media. Däremot fanns tilliten hos några respondenter främst lokalt och var begränsad till 
redan bekanta, vilket medförde att de utryckte viss tveksamhet inför i vilken utsträckning de 
skulle kunna tänka sig att delta när individer utanför det direkta närområdet också 
inkluderades. Vem som kunde få låna eller hyra de egna ägodelarna var också det vanligaste 
förbehållet som framkom under intervjuerna med respondenterna, vilket också bekräftas i 
Nestas undersökning (2014: 26), som trots att även den är av begränsad omfattning ändå är en 
indikation på att tilliten till främlingar är en begränsande faktor. Detta kan bli ett problem då 
kollaborativ konsumtion ofta innefattar en större krets än endast människor i ett lokalt, mindre 
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område där alla känner varandra. Därför är det fördelaktigt om tjänster för kollaborativ 
konsumtion har en avgränsning i ett geografiskt område, vilket också Swinga Bazaar har. De 
positiva miljöeffekterna blir dessutom större om den gemensamma konsumtionen sker i 
närområdet (Botsman och Rogers 2011). Samtidigt innebär det att det krävs arbete med att 
bygga upp en kritisk massa av användare på ett större antal mindre platser. Varje gång någon i 
ett bostadsområde vill börja använda en tjänst för kollaborativ konsumtion, krävs att 
innovatörer och de tidiga användarna (E.M Rogers 1962) börjar använda tjänsten för att andra 
sedan ska följa deras exempel.  
 
I resonemangen kring egna och andras ägodelar försvann många hinder i en del fall på en och 
samma gång när ett eller flera förbehåll gjordes av respondenterna. Detta indikerar att en 
möjlighet för digitala tjänster att kunna attrahera potentiella användare skulle kunna vara att 
inkludera de vanligast förekommande förbehållen som valbara alternativ för kollaborativ 
konsumtion, i synnerhet när det gäller vissa typer av föremål. Detta skulle kunna vara ett 
alternativ eller ett komplement till de omdömes- och betygssystem som många digitala 
tjänster använder sig av. Samtidigt kan det också kan innebära en risk att andra deltagare 
känner sig exkluderade. Resultatet kan också tolkas som en indikation på att det är i det lokala 
närområdet som tjänster för kollaborativ konsumtion för ägodelar fungerar bäst, förutsatt att 
det finns relationer och tillit mellan människorna i området. Detta stämmer med hur Ostrom 
menar att gemensamma resurspooler ska vara lokalt avgränsade för att de ska kunna hanteras 
på bästa sätt (Ostrom 2009: 138ff). I bostadsområdet är massiv tillit som bygger på redan 
befintliga relationer och förtroende, enligt Putnams indelning (2001:143f) vanligast 
förekommande. Möjligheter finns för att även bygga upp den tunna tilliten genom 
kollaborativ konsumtion då det kan leda till att människor lär känna varandra. Ett lyckat lån 
eller uthyrning inom ramen för kollaborativ konsumtion gör att både individen och kollektivet 
gynnas och det sociala kapitalet ökar ytterligare, kopplat till Putnams resonemang (2001: 
18ff) men för att öka tilliten till främlingar kan tjänsterna förebygga de upplevda 
begränsningarna och på så vis underlätta för människor att våga prova på kollaborativ 
konsumtion.  
 
Alla respondenter ansåg att människor generellt köper för mycket saker och sex av sju 
kopplade även ihop denna överkonsumtion med miljöproblem. Endast en person nämnde 
dock specifikt utsläpp av växthusgaser, klimatfrågan och den globala uppvärmningen, men 
det fanns ändå fanns en bred förståelse om att det finns kopplingar mellan konsumtion och 
miljö och flera uttryckte att de ville minska sin negativa påverkan på miljön. Kopplat till hur 
Stern (2000) menar att miljövänligt beteende påverkas av de faktorer som han identifierat, 
fanns underlättande inslag av alla dessa fyra faktorer i det som respondenterna nämnde. De 
personliga normerna och den generella attityden var att det inte är bra att konsumera för 
mycket. Förutom att alla respondenterna tog upp detta märktes också detta hos flera i form av 
dåligt samvete, tendenser till ursäktande och kompensatoriskt beteende. De kontextuella 
faktorerna ligger inte hos individen själv utan är påverkande yttre faktorer, enligt Stern. I den 
här studien framkom planeringen av bostadsområdet och placeringen av huslängorna som 
mycket viktiga beståndsdelar och som påverkade både tilliten till andra och relationerna 
mellan grannarna positivt. En god grannsämja har i sin tur positiva effekter på viljan att delta i 
kollaborativ konsumtion, enligt van de Glind (2013) men samtidigt krävs det också att det 
finns tillit till främlingar i andra områden (Botsman och Rogers 2011). Kontextuella 
påverkansfaktorer kan också vara normer i samhället och här anser jag att de skulle kunna 
spela in på olika sätt. En rådande konsumtionsnorm generellt i samhället i västvärlden är den 
kultur där vi hela tiden vill äga mer saker och där vi jämför våra materiella tillgångar med 
andras (Schor 1999: 2ff; Jackson 2012). Det etablerade konsumtionsmönstret präglas bland 
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annat av att av det rådande ekonomiska systemet till stor del är uppbyggt av konsumtion och 
kan därför vara svårt att förändra. Samtidigt är en norm i det aktuella bostadsområdet att 
hjälpas åt och att de gärna delar saker med varandra, vilket gör att normer istället kan bli en 
tillgång för att underlätta för kollaborativ konsumtion. Om Swinga Bazaar utvecklas som 
planerat finns goda chanser att användarna i sin tur sedan kan bli förebilder som påverkar 
andra människors konsumtionsnormer. Detta ligger i linje med det som Botsman och Rogers 
kallar social proof (2011: 75ff) men även med hur E.M Rogers (1962) menar att innovationer 
sprider sig i samhället. Några i grupperna innovatörer och tidiga användare måste utgöra 
exemplen som gör att både den tidiga och sena majoriteten och eftersläntrarna följer efter. 
Detta kan bidra till att undvika det dilemma som annars kan uppstå då potentiella användare 
avvaktar att delta i väntan på att tjänsten ska fungera, samtidigt som tjänsten inte fungerar 
ordentligt förrän tillräckligt många människor gått med. Ytterligare en kontextuell faktor som 
förenklar och möjliggör att området ska kunna komma igång med kollaborativ konsumtion är 
den moderna tekniken, internet, mobiltelefoner och den digitala tjänsten Swinga Bazaar som 
samordnar behov och tillgångar så att dessa kan komplettera varandra. Sterns tredje faktor, de 
individuella förutsättningarna (2000), märktes tydligast i det här fallet i respondenternas 
kunskap	  om miljöproblemens koppling till konsumtion och de resurser i form av ägodelar, 
den outnyttjade kapaciteten, som respondenterna menade fanns både hos dem själva och i 
bostadsområdet i stort. För att människor ska bete sig miljövänligt är också vanor och rutiner 
enligt Stern något som påverkar. Respondenterna har redan en etablerad delandekultur i och 
med att bostadsrättföreningen äger ett gemensamt förråd med verktyg och trädgårdsredskap, 
vilket gör att steget till att delta i kollaborativ konsumtion genom en digital tjänst kan antas 
vara mindre än i ett område där de boende i större utsträckning äger och använder sina egna 
saker. Detta stämmer också överens med van de Glinds (2013) resultat som visade att 
människor som redan är involverade i olika former av online eller offline-delande blir mer 
benägna att delta i kollaborativ konsumtion. De många positiva effekter på miljön som 
kollaborativ konsumtion innebär enligt Botsman och Rogers (2011) och van de Glind (2013), 
gör att aktivt deltagande kan ge en minskad miljöbelastning även om det underliggande 
motivet för att dela skulle ha någon annan orsak. Sett till helheten och att Sterns fyra faktorer 
attityd, kontextuell påverkan, individuella förutsättningar och vanor och beteenden samverkar 
alla generellt i det valda fallet vilket ger förutsättningar för respondenterna att minska sin 
miljöpåverkan genom att delta i kollaborativ konsumtion. Sammanlagt har respondenterna 
också nämnt många motiv för att delta i kollaborativ konsumtion som påverkar dessa tre 
områden vilket kan kopplas till en önskan om hållbar utveckling enligt Roorda et al:s 
definition (2012: 23ff).  
 
När det gäller synen på bostadsområdet och grannarna märktes ingen skillnad mellan de som 
bott i bostadsrättsföreningen länge och de som bara bott där en kortare tid, vilket kan ha sin 
orsak i att det verkar finnas ett stort socialt kapital etablerat i området. Det sociala kapitalet 
kan alltså räknas som en offentlig vara då den kommer alla boende till del och också gagnar 
relativt nyinflyttade, men också som en privat vara eftersom det också påverkar individerna 
positivt, enligt Putnams resonemang (2001: 18ff). Då respondenterna ingår i en 
bostadsrättsförening har de också mer samröre med varandra genom möten och gemensamma 
städdagar än om de bott i hyreslägenheter eller villaområde. Att vara engagerad och knyta 
kontakter i sociala nätverk kan bidra till att förstärka beteenden som både är hederliga och 
altruistiska, även om de också kan innehålla en underliggande förväntan om att själv kunna 
bli bemött på samma sätt och att få hjälp när det behövs (Putnam 2001). Flera respondenter 
berättade under intervjun om hur de gärna hjälper andra i området och att de vet att de själva 
får hjälp om de behöver. En av respondenterna tog upp socialt utsatta grupper och att 
kollaborativ konsumtion skulle kunna vara positivt för dem då de ges mer möjligheter trots 
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sämre ekonomiska förutsättningar. Sett till Wilkinsson och Picketts resonemang om att 
ojämlika samhällen har lägre tillit (2011: 63ff) skulle kollaborativ konsumtion kunna bidra till 
mer jämlikhet om tillgång till föremål blir viktigare än ägande.  
 
När respondenterna svarade på frågorna om hur de tror att kollaborativ konsumtion kan 
påverka bostadsområdet eller hur det skulle kunna ge effekter i ett större globalt sammanhang 
lyftes nästan enbart fördelar fram. De allra flesta hade en mycket positiv inställning till 
kollaborativ konsumtion både generellt och i närområdet. Intervjuerna med respondenterna 
visade också att det inte enbart var motiv som gagnade dem själva som gjorde att de upplevde 
kollaborativ konsumtion som något fördelaktigt. Flera motiv som kommer andra människor 
och miljön till nytta var också sådant som nämndes, vilket dessutom enligt Ostroms (2009) 
teorier om allmänningar är sådant som sedan också gynnar dem själva. Detta borgar för att en 
tro på allmänningar finns i det här fallet, det som Botsman och Rogers pekar ut som en av de 
fyra gemensamma nämnare för att kollaborativ konsumtion ska fungera (2011: 75ff). Tjänsten 
Swinga Bazaar uppfyller också flera av Ostroms designprinciper som är aktuella när det gäller 
kollaborativ konsumtion vilket gör att tjänsten har potential för att fungera. Det är tydligt 
vilka som är registrerade användare, hur tjänsten fungerar och den är lokalt arrangerad då 
tjänsten söker upp de användare som bor närmast. Det märks också automatiskt om någon 
användare skulle missköta sig då den aktuella ägodelen inte returneras, eller överlämnas 
trasig, vilket gör att ingen specifikt utsedd person behöver övervaka systemet. Även om inte 
något sanktionssystem finns, kan den som missköter sig få sitt anseende skadat vilket också 
Ostrom menar kan vara ett kännbart straff (2009: 138ff). Detta är också relaterat till hur tillit 
byggs upp eller skadas, det som Botsman och Rogers kallar reputation capital (2011: 217ff). 
Enligt Ostrom ska det i en gemensam resurspool också finnas mekanismer för 
konfliktlösning: I Swinga Bazaar finns regler för att underlätta hanteringen vid konflikter att 
tillgå i användarvillkoren. Det är däremot svårare för användarna att själva påverka och styra 
tjänstens utformning, förutom i startfasen när Swinga Bazaar ska testas och eventuellt 
anpassas efter användarnas önskemål.  
 
Sett till hur respondenterna resonerade om ägodelar och konsumtion i stort var det generellt 
ingen märkbar skillnad mellan de respondenter som valt att delta i Swinga Bazaar och de som 
inte var användare. Alla tyckte det var ett bra initiativ och att det fanns fördelar. Detta skulle 
kunna ses som positivt i och med att de som inte var användare borde kunna vara öppna för 
att delta, samtidigt som att det också kan indikera att det kan vara svårt att motivera 
intresserade att ta steget även om rätt attityd finns, så som Stern (2000) menar att rätt attityd 
inte alltid är en garanti för att agera enligt den. Samtidigt finns det, som nämnts ovan, 
möjligheter att andra tidiga användare kan ses som förebilder och motivera personer till att 
delta i kollaborativ konsumtion, och människor som har rätt attityd till att vara med i tjänsten 
bör då vara mer mottagliga för att delta.  
 
I de intervjuer som gjordes utmärkte sig inte ekonomiska motiv, precis som van de Glinds 
resultat också visade (2013). Att kunna spara pengar upplevdes som en möjlighet, men ingen 
angav att de ville tjäna pengar för egen del. Bostadsområdets sociala kapital och de etablerade 
relationerna mellan grannarna kan vara en anledning till detta resonemang. Alla önskemål om 
att ta ut pengar i form av hyra för egna ägodelar var förknippade med något slags motiv som 
ersättning för slitage och underhåll eller för att det upplevdes som en säkerhet att ingå ett 
avtal. Två respondenter ville dock gärna betala hyra vid lån av andras ägodelar då de 
upplevde att det skulle kännas bättre, men lånade helst ut gratis själva. Detta blir en svårighet 
att lösa i en digital plattform och van de Glind (2013) menar att människors vilja att delta i 
kollaborativ konsumtion minskar när pengar är inblandade. Enligt Putnams resonemang om 
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den generaliserade ömsesidighetens princip (Putnam 2001: 141f) borde det räcka att 
användarna tar med i beräkningen att om de själva lånar ut föremål så kan de räkna med att 
andra kommer vilja agera på samma sätt när de vill återgälda tjänsten, vilket leder till att 
betala hyra för andras saker för att göra rätt för sig inte är nödvändigt i så stor utsträckning.   
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6 Slutsatser och förslag till framtida studier 
	  
De hinder och förbehåll kring kollaborativ konsumtion som framkommit i denna studie utgör 
en begränsning för människors medverkan i tjänster så som Swinga Bazaar. Kunskap kring 
dessa begränsningar kan användas för att utforma digitala tjänster för kollaborativ konsumtion 
på ett sådant sätt att det motiverar fler människor att ansluta sig. För att människor i större 
utsträckning ska välja att delta i kollaborativ konsumtion skulle de förbehåll som framkommit 
kunna användas som valbara alternativ i tjänster för kollaborativ konsumtion när det gäller 
vissa ägodelar. De hinder som framkom kan annars göra att användarna väljer att inte dela 
sina ägodelar i den gemensamma resurspoolen. Om framförallt förbehåll angående vem som 
kan låna/hyra användarens ägodelar skulle kunna implementeras i tjänsten, är det sannolikt att 
fler lockas att delta och dessutom bidrar med fler föremål. Det i sin tur skulle leda till ett 
större urval och ökade möjligheter att nå den kritiska massa av användare som krävs för att 
den digitala tjänsten ska fungera. Förhoppningen är dock att tilliten och det sociala kapitalet 
ökar genom deltagande i kollaborativ konsumtion så att användandet av förbehåll successivt 
minskar i takt med att de sociala nätverken utvidgas och kontakter knyts.  

Studien visar också att det finns olika drivkrafter bakom valet att delta i kollaborativ 
konsumtion. För att gå med i Swinga Bazaar var sociala motiv starkast bland respondenterna 
vilket leder till slutsatsen att det är viktigt att involvera de aktiva användarna för att påverka 
andra att också bli aktiva användare. Då sociala normer och förebilder i stor utsträckning har 
drivit på konsumtionen till dagens problematiska nivåer (Schor: 1999: 2ff; Jackson) kanske 
förändrade normer kring ägande också kan bidra till att omvandla konsumtionsmönstren. Den 
bredd på motiv och fördelar som framkom i studien gör att det blir viktigt att marknadsföra 
kollaborativa konsumtionstjänster på sådana sätt som understryker att det innebär många olika 
fördelar för att tilltala så många människor som möjligt. 
 
Det skulle vara intressant att i framtida studier undersöka om samhällsplanering på lokal nivå 
har en inverkan på möjligheterna för kollaborativ konsumtion. Genom att studera områden 
där digitala tjänster för kollaborativa konsumtion framgångsrikt har etablerats skulle ett 
eventuellt samband med bostadsområdets utformning kunna bekräftas eller förkastas. 
 
Några av respondenterna tog upp det faktum att ett större ekonomiskt utrymme kan leda till 
mer konsumtion, vilket också van den Bergh (2011) har påpekat. Då kollaborativ konsumtion 
ofta medför att människor kan spara pengar genom att låna eller hyra istället för att köpa 
skulle det vara intressant att i en studie titta närmare på konsumtionsmönstren hos aktiva 
användare i en etablerad kollaborativ konsumtionstjänst. 
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 
	  
  
Intervjufrågor 
 
Frågor som rör bilderna på ägodelarna som visades (se Bilaga 2) 
 
Vilka av sakerna anser du är privata för att låna ut?  
 
Till vem kan du tänka dig att låna ut? 
 
Finns det någon/några du inte kan tänka dig att låna ut till?  
 
Hur länge kan du tänka dig att låna/hyra ut saker? 
Några av sakerna som skulle funka länge? 
Några som du bara vill låna/hyra ut ett kort tag? 
 
Vad tycker du skillnaden på att låna/hyra ut är? 
 
Har värdet någon betydelse?  
 
Finns det andra faktorer som skulle kunna hindra att låna/låna ut/hyra/hyra ut?  
 
Vilken eller vilka av sakerna tycker du är mest attraktiva att låna/hyra av andra? 
 
 
Konsumtion 
 
Hur ser du på/vad tänker du om konsumtion? 
 
Globalt?  
 
Lokalt? Din egen? 
 
 
Syn på bostadsområdet 
 
Hur upplever du ditt bostadsområde idag? 
 
Hur skulle du vilja att grannskapet och relationerna mellan grannarna var?  
 
Tror du att kollaborativ konsumtion skulle kunna påverka bostadsområdet? 
I så fall hur?  
 
Tillit 
 
Känner du tillit till människor i ditt bostadsområde? 
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Tror du andra människor upplever det på samma sätt? 
 
Vad tror du kan öka tilliten i ett bostadsområde? 
 
 
 
Tidigare erfarenheter av delande? 
 
Vilka andra delningsaktiviteter deltar du i? 
 
Offline? (köpa/sälja/låna/byta/ge bort utan inblandning från internet?) 
Till exempel Låna ut grannar/kompisar emellan? Loppisar? Second Hand butiker? Annat? 
 
Online? (köpa/sälja/låna/byta/ge bort med hjälp av tjänst via internet?) 
Till exempel auktionssidor som t ex Ebay eller Tradera? Annonssidor som t ex Blocket 
Bytessidor på sociala media t ex Facebook? 
 
Känner du till andra digitala tjänster för delande? I så fall vilka? 
 
Har du deltagit i några? 
 
Vad tror du att kollaborativ konsumtion skulle kunna ha för effekter, både i större och mindre 
sammanhang? 
 
 
Swinga Bazaar 
Varför har du gått med i Swinga Bazaar? /gått med men inte börjat dela/låna /Varför har du 
inte gått med i Swinga Bazaar?  
 
Vad tror du att dina grannar kommer tycka om Swinga Bazaar? 
 
Tror du att dina grannar kommer dela med sig av saker? 
 
 
Ålder.  
  
Hur länge har du bott i bostadsområdet?  
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8.2 Bilaga 2.  
 
Bild med föremål som användes under intervjutillfällena 
 
Förklarande information till respondenten som gavs innan intervjun började: 
 
Föreställ dig att du just nu är i behov av föremålen på bilden eller att du äger dem. 
Ta ställning till varje föremål med utgångspunkt i de olika alternativen nedan 
Deltagaren fick sedan markera de alternativ som de godkände.  
 
Motivera och förklara hur du tänker 
 
ORANGE= Låna ut egen ägodel 
BLÅ= Hyra ut egen ägodel 
BRUN= Låna andras 
LILA= Hyra andras 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
	  


