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Sammanfattning
Denna undersökning syftar till att undersöka om medlemmarna på Couchsurfing anser
sig utsätta sig för någon extra risk vid användandet av Couchsurfing. Ytterligare
undersöker studien hur medlemmarna utför sin riskbedömning av situation och
couchsurfare. Undersökningens teoretiska grund ligger inom både risk och tillit samt
tidigare undersökningar om fenomenet Couchsurfing. Intervjuer med aktiva
couchsurfare har utförts för att besvara frågeställningarna. Undersökningen visar att
referenser är av störst betydelse för att skapa en trygg miljö inom Couchsurfing.
Medlemmarna använder sig av referenser för att uttala sig positivt, negativt eller
neutralt om medlemmar de tidigare varit i kontakt med. Vidare påvisas den stora
vikten av ett starkt förtroende för medlemmarna inom communityn, vilka skapas av
liknande värderingar och ett gemensamt intresse. För att kartlägga couchsurfares
riskbedömning har en modell skapats.
Nyckelord: Couchsurfing, couchsurfingbesökare, couchsurfingvärd, tillit, risk,
riskbedömning.

Abstract
This study aims to examine if the members of Couchsurfing consider themselves
exposed to a higher risk when using Couchsurfing. Furthermore, the study examine
how the members perform their risk evaluation of the situation and of other members
on the website. The theoretical framework is based on risk and trust, as well as
previous research of the phenomena. Interviews with active couchsurfers has been
executed to provide useful material to the study. The results show that references are
of great importance for creating a safe environment on Couchsurfing. The members
use references to express themselves positively, neutrally or negatively about the
members they have previously been in contact with. Furthermore, the study show the
importance of a strong faith towards the members of the community, which is built on
common interests and values. A module was created to demonstrate different
couchsurfers risk evaluations.
Key words: Couchsurfing, couchsurfing host, couchsurfing visitor, trust, risk, risk
evaluation.
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1. Inledning
Så länge människan har funnits har resande förekommit och människan har varit i
ständig rörelse. Allt från stora folkgrupper som emigrerat till framväxten av
transnationell handel som möjliggjordes tack vare byggandet av större och bättre
rustade skepp (Svallhammar, 2008, s.24) kan läsas i historieböckerna. Under dessa
tider har de resande även behövt någonstans att bo och tidigare i historien såg
boendemöjligheterna inte riktigt likadana ut som de gör nu för den resande.
Med charterflygets intåg under 1960-talet växte det fram stora hotellkomplex på de
destinationer som blev populära för turister. De flesta hotellen såg likadana ut i sin
utformning och sitt utbud. Majoriteten av hotellen erbjöd pool, frukost, guidade turer
till populära turistmål, middag och underhållning till kvällen. När resandet i denna stil
var nytt fanns det inte särskilt många olika boenden att välja på annat än de hotell som
fanns i området (Löfgren, 2002 s.245-252).
I dagsläget är hotell fortfarande den vanligaste boendetypen (Tillväxtverket & SCB,
2013), men i takt med framväxten av andra logidistributörer har hotellen fått
konkurrens. Vandrarhem, pensionat, AirBnB (AirBnB, 2015) och Couchsurfing
(Couchsurfing, 2015) är några exempel på boendemöjligheter en besökare kan välja
istället. Att bo hemma hos någon inhemsk som i fallet med AirBnB och Couchsurfing
kanske idag är en del av vad turisten vill uppleva.
Men boendeformer som exempelvis Couchsurfing medför även risker och en
utvärdering bör göras av turisten om det är säkert eller inte att bo hos en främmande
människa. Det är mycket som kan gå fel, exempelvis att couchsurfingbesökaren och
couchsurfingvärden inte kommer överens, de kan ha olika förväntningar samt att
någon kan utsättas för våldsbrott. Därför bör en riskbedömning utföras av både
couchsurfingvärden och couchsurfingbesökaren.

1.1 Problemformulering
Individer utför riskbedömningar kring en mängd olika situationer varje dag.
Riskbedömningen utgörs av både yttre och inre faktorer som påverkar situationen och
individens upplevelser. Turister utför olika typer av riskbedömningar vid planering av
en resa. Det relativt nya fenomenet Couchsurfing utsätter användarna för en risk, när
de väljer att spendera en eller flera nätter hemma hos en främling. Det finns idag
ingen tydlig forskning kring fenomenet Couchsurfing och vilka eventuella risker detta
kan innebära. Det finns artiklar som beskriver vad risk är och hur olika
riskbedömningar kan utföras, exempelvis skriver Steene (2009) hur en besökare i
olika steg kan göra en bedömning av eventuell risk. Detta beskrivs även i artikeln The
moderate effect of risk and Travel Decision Making (Silva, Reis & Correia, 2010) där
de skapat en modell över hur detta kan ske. Även tillit undersöks i en mängd olika
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artiklar, exempelvis undersöks hur tillit skapas genom ett community, det vill säga en
virtuell mötesplats, där medlemmarna vanligtvis har gemensamma värderingar och
synsätt i artikeln Trust factors influencing virtual community members: A study of
transaction communities (Wu, Chen & Chung, 2009). Enligt Camera, Cassari och
Bigoni (2013) skapas tillit mellan främlingar genom pengar. En undersökning som
direkt är kopplad till Couchsurfing är författad av Rosen, Lafontaine och Hendrickson
(2011), där de studerar engagemanget inom communityn Couchsurfing och om detta
påverkar andra medlemmar sett till attityd och tillit.
Författarna till denna undersökning anser, utifrån sammanfattningen av tidigare
studier, att denna undersökning skulle fylla en kunskapslucka då den behandlar risk
och riskbedömning som utförs av couchsurfare.
Syftet med denna undersökning är att ta reda på om couchsurfare anser att de utsätter
sig för risk när de couchsurfar. Författarna ämnar även att undersöka om en
riskbedömning utförs och hur den i så fall utförs.
Uppsatsens frågeställning är följande:
- Hur utför couchsurfare sin riskbedömning?
- Vilka aspekter tar couchsurfare hänsyn till vid val av
couchsurfingvärd/couchsurfingbesökare?

1.2 Definitioner
Community är en mötesplats på internet, vanligtvis där medlemmarna har
gemensamma värderingar och/eller intressen.
Couchsurfare är en aktiv medlem på Couchsurfing.org.
Couchsurfingbesökare är den person som via Couchsurfing nyttjar en gratis sovplats
hos couchsurfingvärden.
Couchsurfingvärd är den person som erbjuder gratis sovplats till
couchsurfingbesökaren.

1.3 Avgränsning
Denna studie har till avsikt att studera fenomenet Couchsurfing och hur
riskbedömningen hos couchsurfare utförs. Avgränsningen blir således att fokusera på
risk, specifikt om och hur respondenterna bedömer detta vid val av couchsurfingvärd
eller couchsurfingbesökare. Fokus för riskbedömningen är i synnerhet gällande risk
för våldsbrott.
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1.4 Bakgrund
1.4.1 Couchsurfing
Hemsidan Couchsurfing skapades år 2004 av Casey Fenton, Daniel Hoffer, Sebastian
Le Tuan och Leonardo Bassani da Silveira och har idag över 10 miljoner användare i
fler än 200 000 städer. Konceptet är att användare från olika delar av världen erbjuder
sin soffa, eller annan sovbar möbel, till en eller flera besökare. Syftet med
Couchsurfing är att öka det kulturella utbytet människor emellan. Volontärer i olika
länder arrangerar via Couchsurfing även olika typer av event såsom språkcafén,
middagar, utflykter och bartillfällen (Couchsurfing, 2015). Idéen uppkom när en av
grundarna, Casey Fenton, sökte boende i Reykjavik och bad att få sova på soffan hos
studenter i staden. Upplevelsen gav mersmak och Fenton startade projektet
Couchsurfing (Lapowsky, 2012).
När Couchsurfing startade 2004 var det ett icke-vinstdrivande företag, men har under
de senaste åren förändrats för att kunna överleva. Denna förändring ledde till att
Couchsurfing omvandlades till ett “B Corporation” vilket innebär att företaget blev ett
socialt ansvarstagande vinstdrivande företag. Skaparna av Couchsurfing engagerade
många av dess volontärer i förändringen genom personliga möten för att förklara
varför denna förändring var nödvändig. Men trots detta var många av volontärerna
och medlemmarna oroade över att företaget skulle prioritera pengar högre än
communityn. Ägarna försäkrade dock att Couchsurfing skulle förbli gratis
(Lapowsky, 2012).
En användare på Couchsurfing erhåller en personlig profil där denne kan fylla i
diverse information. Detta kan vara exempelvis basfakta så som ålder, sysselsättning,
intressen, tidigare erfarenheter på Couchsurfing, beskrivning av “soffan” som erbjuds
et cetera. Det finns även utrymme att publicera diverse bilder. Medlemmarna kan
kommunicera med varandra via forum, event samt privata meddelanden och kan även
skapa vänskapskontakter med varandra. Utöver vänlistan som skapas kan medlemmar
även erhålla referenser från couchsurfare de tidigare varit i kontakt med. Till dessa
referenser läggs även en positiv, neutral eller negativ bedömning samt en kort
beskrivning av upplevelsen som erfarats (Couchsurfing, 2015) (Se bilaga 1 för visuell
beskrivning av profilen). För couchsurfare finns ett verifikationsalternativ, som
innebär att couchsurfaren kan betala en summa (20 dollar/19 euro/170 svenska
kronor) för att bekräfta sin identitet. Med hjälp av kortuppgifter bekräftar
Couchsurfing att couchsurfaren använder sin egen identitet, och får en stämpel som
visar för andra medlemmar att couchsurfaren är verifierad (Couchsurfing, 2015).
Hemsidan har även underrubriken “safety” där couchsurfare kan ta del av tips och råd
hur de ska värdera sin säkerhet och risker som de kan utsättas för. Några exempel från
hemsidan på tips inför vistelsen är att till en början noggrant värdera profilen för den
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tilltänkta couchsurfingvärden eller couchsurfingbesökaren samt även vara noga med
att lämna sina synpunkter efter vistelsen. De menar också att couchsurfingvärden eller
couchsurfingbesökaren ska lita på sina instinkter och inte stanna kvar om det på något
vis inte känns säkert. De rekommenderar att couchsurfingbesökaren inte lämnar ut
sina kontaktuppgifter innan de har träffats (Couchsurfing, 2015).

1.4.2 Couchsurfing i media
Det har förekommit en del media kring Couchsurfing-fenomenet. Uppmärksamheten
har varit både positiv och negativ. Nedan följer ett urval av artiklar som beskriver
fenomenet Couchsurfing ur olika perspektiv.
I en artikel nämns Couchsurfing i samband med en våldtäkt. En kvinna sökte boende
via Couchsurfing och fick där kontakt med en man som erbjöd boende. När kvinnan
kom dit blev hon våldtagen och hotad till livet (Daily Mail, 2015). Ytterligare skriver
News.com, en Australiensk tidning, att en polis i Italien, som var medlem i
Couchsurfing, våldtagit och drogat en 16-årig flicka. Han är även misstänkt för att ha
överfallit 15 andra kvinnor (News, 2015). Petition against Couchsuring.org ignites
debate on womens safety, är en hemsida som diskuterar kvinnors syn på nyheter. En
artikel har publicerats på hemsidan som handlar som Couchsurfings säkerhet och risk.
Skribenten menar att organisationen Couschsurfing måste ta krafttag mot sexuellt
våld som speciellt kvinnliga resande utsätts för. Förslag ges om att införa en avgift för
att säkerställa att en person som erbjuder gratis sovplats verkligen är den person den
utger sig för att vara. De ledande för organisationen har dock ett annat synssätt. De
menar att det främsta ansvaret ligger hos slutkunden som måste bedöma om det är
riskfritt eller inte (Womens Views On News, 2010).
DN tar även de upp fenomenet, men ur en annan synvinkel. De intervjuar tre personer
som alla använder sig av sajten och anser att det är ett nytt sätt att lära känna nya
människor och se landet från ett annat perspektiv. De intervjuade menar även att
Couchsurfing är en livsstil, personer som håller på med detta måste vara öppna och
intresserade av andra människor (DN, 2012). Life Edge Magazine tar även upp det
positiva och unika en Couchsurfing upplevelse kan medföra, att en
couchsurfingbesökare får uppleva mycket mer än den “vanliga” turisten. Det beskrivs
även att en couchsurfare ofta är en öppen person som gillar att träffa nya människor
(Life Edge Magazine, 2013).
Sarah Leonard skriver i tidningen Dissent om sina upplevelser av Couchsurfing. Hon
identifierar de karakteristiska dragen som Couchsurfing innefattar: de engagerade
couchsurfingvärdarna som presenterar smultronställen till besökaren som de annars
inte skulle upplevt. Hon nämner dock även att couchsurfingvärdarna är olika från
plats till plats, och att detta engagemang inte alltid genomsyrar upplevelsen. Vissa
couchsurfingvärdar spenderar både tid och pengar på sina gäster, genom att guida
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besökarna genom staden och även bjuda på traditionell mat, medan vissa
couchsurfingvärdar endast erbjuder en säng/soffa att sova i. Hon beskriver
Couchsurfing-upplevelsen som ett utbyte av både kunskap och upplevelser, men
beskriver även vid ett flertal tillfällen osäkerheten en gäst kan uppleva (Leonard,
2011).
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2. Metod
2.1 Intervju
Inom kvalitativa intervjuer fokuserar forskaren på intervjurespondentens egna åsikter
och synsätt (Dalen, 2008, s.9). Intervjurespondenten tillåts även att röra sig i olika
riktningar under intervjun vilket kan leda till att forskaren kan ta del av vad
respondenten anser vara viktigt inom det område som studeras (Dalen, 2008, s.30).
Författarna valde denna typ av intervju för att få en översikt över vad fenomenet
Couchsurfing är, utifrån risk och riskbedömning, samt samla in svar från
intervjurespondenten för att besvara uppsatsens syfte. Författarna ansåg även att det
var lämpligt att samla in så mycket som möjligt av respondenternas egna åsikter och
synsätt för att förstå vad respondenterna ansåg vara de viktigaste aspekterna inom
ramen för uppsatsens syfte och frågeställning gällande Couchsurfing. Kvalitativa
intervjuer ansågs därför som en lämplig metod för att uppnå detta. En enkät hade
kunnat ge uppsatsen en mer generell bild av vad couchsurfare ansåg om risker och
riskbedömning, med kvalitativa intervjuer var det dock möjligt att gå ner på djupet
och undersöka individers åsikter om Couchsurfing och dess potentiella risker.
Författarna ansåg därför att kvalitativa intervjuer var mer lämpligt med tanke på
uppsatsens syfte.
De kvalitativa intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade. En sådan innebär
att forskaren har ett antal frågor inom ett specifikt ämne som denne vill diskutera med
intervjurespondenten, men lämnar utrymme för följdfrågor och närliggande
diskussioner (Dalen, 2008, s.31).
Anledningen till att författarna valde att använda sig av semistrukturerade intervjuer
var för att det redan från början fanns ett tydligt syfte och specifika frågeställningar
som skulle besvaras i uppsatsen, men författarna ville även ge utrymme till
respondenternas åsikter och tankar då det ansågs ge mervärde till arbetet. Författarna
ansåg att semistrukturerade intervjuer var användbara då fenomenet Couchsurfing är
så pass nytt och det fortfarande finns mycket som inte är dokumenterat, en
flexibilitet i intervjufrågorna skapade därför möjliga chanser för författarna att
tillgå ny relevant information.
Att etablera en intervjuguide anser Dalen vara av stor vikt. Hon menar att frågorna till
intervjurespondenten inte bör vara allt för specifika då intressant fakta kan gå förlorad
samt att det bör finnas en speciell frågeordning att utgå från (Dalen, 2008 s.31).
Under intervjuerna fanns en intervjuguide att tillgå om någon av författarna blev
osäkra på vilken fråga som skulle ställas kunde de använda intervjuguiden som
hjälp. Det var även viktigt att frågorna ställdes i samma ordningsföljd. Detta ansågs
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viktigt då intervjuaren hade möjlighet att leda in respondenten i ämnet samt låta
respondenten utförligt svara på frågor kring ett specifikt område för att sedan övergå
till ett annat. Intervjuguiden hjälpte således författarna att dela in frågorna i olika
ämnen vilket gjorde det lättare för intervjuaren och respondenten att fokusera på
specifika ämnen som skulle besvaras. Användandet av en intervjuguide var också
nödvändigt i studien, då den gav författarna en översikt av vilka frågor som skulle
ställas och det hjälpte författarna att undvika upprepning av redan ställda frågor
samt säkerställa att de frågor författarna ansåg viktiga fanns med och besvarades.
Intervjuguiden fanns att tillgå på både svenska och engelska (Se bilaga 2).

2.1.1 Urval
Målgruppen för denna studie är medlemmar på Couchsurfing.org. Den urvalsmetod
som användes för att hitta lämpliga intervjurespondenter var ett målinriktat urval. Ett
målinriktat urval betyder att forskaren söker relevanta intervjurespondenter som kan
svara på de forskningsfrågor som undersökningen utgår från (Bryman, 2011, s.434).
Relevanta intervjurespondenter för denna studie är aktiva medlemmar på
Couchsurfing.org. Dessa har författarna sökt via Couchsurfings forum samt på en
anordnad träff i Stockholm för couchsurfare. Respondenterna har olika ursprung,
vilket var efterfrågat. Däremot fanns det inga preferenser för specifika nationaliteter.
Respondenterna namnges som numrerade respondenter, 1-12, för att behålla deras
anonymitet.
R1: Kvinna, 33 år, Litauen, couchsurfingbesökare och couchsurfingvärd.
R2: Man, 32, Sverige, couchsurfingbesökare och couchsurfingvärd.
R3: Kvinna, 28 år, USA, couchsurfingbesökare och couchsurfingvärd.
R4: Man, 23 år, Sverige, couchsurfingbesökare och couchsurfingvärd.
R5: Man, 26 år, Egypten, couchsurfingbesökare och couchsurfingvärd.
R6: Man, 26 år, Sverige, couchsurfingvärd.
R7: Man, 50 år, USA, couchsurfingbesökare och couchsurfingvärd.
R8: Man, 29 år, Kanarieöarna, couchsurfingbesökare och couchsurfingvärd.
R9: Kvinna, 23 år, Sverige, couchsurfingbesökare.
R10: Man, 25 år, Polen, couchsurfingbesökare.
R11: Kvinna, 28 år, USA, couchsurfingbesökare.
R12: Kvinna, 23, Sverige, couchsurfingbesökare och couchsurfingvärd.

2.1.2 Tillvägagångssätt
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Frågorna till intervjuerna utformades allt eftersom teorier hittades och författarna
kunde fastställa det vetenskapliga problemet och därmed utforma frågeställningar.
Frågorna skrevs på svenska och engelska.
För att få tag på intervjurespondenter skrev författarna ett meddelande i
Couchsurfings forum för Stockholm och frågade efter personer att intervjua för en
kandidatuppsats. Meddelandet utformades på engelska så att författarna skulle nå ut
till så många som möjligt. Från den förfrågningen fick författarna fem svar och valde
att intervjua fyra av dem. Författarna valde även att besöka en träff för couchsurfare
för att få ytterligare intervjuer. Denna träff inträffade en vardagskväll i en bar på
Kungsholmen, där couchsurfare träffades för att umgås med likasinnade.
Intervjuerna har utförts utifrån intervjurespondenternas preferenser och författarna har
således utfört intervjuer via Skype, mail samt personliga möten. Sju av tolv var i
förhand inplanerade, medan fyra intervjuer utfördes utan att ha inplanerats i förväg.
Intervjuerna skedde enskilt med varje respondent. En av författarna ansvarade för
intervjun, medan den andra såg till att intervjun spelades in samt förde anteckningar
under intervjuns gång för att undvika att gå miste om viktig information. Varje
intervju tog 10-20 minuter och utfördes i olika miljöer, så som caféer, barer samt i
författarnas och respondenternas bostadsmiljö.
Under de två första intervjuerna följde författarna intervjuguiden mycket noga och
alla frågor ställdes även om intervjurespondenten hade svarat på frågan innan,
detta för att inte missa något. Men ju fler intervjuer som gjordes, framförallt de
intervjuer som inte var inplanerade, desto mer frångick författarna från
intervjuguiden. Vid de tillfälle då författarna frångick intervjuguiden berodde det
på att respondenterna redan hade svarat på nästkommande fråga eller inte kunde
svara på frågan. Därför uteblev en del frågor, men inga andra intervjufrågor
tillkom.
Efter intervjuns slut transkriberades svaren från respondenterna och författarna
samlade svaren under de engelska frågorna och skrev namnet innan svaret samt
färgkoordinerade de olika respondenterna för att enklare se vem som svarat vad. När
transkriberingen av alla intervjuer var klara markerade författarna det som ansågs vara
mest intressant för att få en översikt samt enklare sammanställa svaren till en flytande
text.

2.2 Forskningsetik
Bryman skriver i sin bok Social Research Methods hur intervjuaren vid
undersökningstillfället bör ta hänsyn till fyra olika aspekter för att upprätthålla ett
etiskt förhållningssätt. Han nämner till en början att forskaren bör ha i åtanke
huruvida undersökningen kan skada respondenten mentalt eller fysiskt (Bryman,
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2012, s.135-137), vilket inte anses vara fallet i denna undersökning. För att säkerställa
detta har även Brymans andra aspekt, att inte inkräkta på respondentens privatliv
(Bryman, 2012, s. 142), tagits hänsyn till genom att hålla respondenterna anonyma
vid redovisning av data. I sammanställningen av empirin namngavs respondenterna
med nummer (R1-R12) för att bibehålla deras anonymitet. Brymans tredje aspekt
belyser vikten av att samtliga respondenter informeras om syftet med studien samt hur
informationen kommer att hanteras har tagits hänsyn till vid samtliga intervjutillfällen
(Bryman, 2012, s. 138-139), då respondenten fått en beskrivning av undersökningens
syfte och varför det undersöks. Intervjuaren inledde intervjun med att fråga om
godkännande att spela in samtalet och förklarade i vilket sammanhang materialet
skulle användas i. Syftet med undersökningen förklarades först efter intervjuerna, för
att undvika att respondentens svar påverkades av denna vetskap.
Bryman nämner som en fjärde aspekt hur viktigt det är att framställa den data som
samlats in på ett rättvist och korrekt vis (Bryman, 2012, s.143) vilket författarna i
största möjliga mån har försökt eftersträva.

2.3 Metodkritik
I och med att en del av intervjuerna inte var inplanerade i förväg var inte dessa
intervjurespondenter mentalt förberedda för en intervju. Detta kan både ses som
positivt och negativt, då det minskade risken för att respondenten blev inledd på olika
tankespår som skulle leda dem till specifika svar, men kan även gjort att viktig
information som respondenten med förberedelse kunde ha bidragit med uteblev.
Mejlkorrespondens användes för fyra av intervjuerna, då det passade respondenterna
bäst. Detta kan dock ha bidragit till att viktig information saknades i
intervjumaterialet, då det inte fanns samma utrymme för spontana följdfrågor och
eventuell diskussion i efterhand. Dock tycker författarna att det är viktigt att anpassa
sig till respondenternas preferenser.
Då intervjuerna utfördes både på engelska och svenska kan eventuella misstolkningar
ha skett. Språkbrister, i den bemärkelsen att språket som användes inte alltid var
modersmål, både från intervjuarens och respondentens sida kan ha påverkat
intervjuarens förståelse samt respondenternas svar. Men eftersom intervjuerna var av
semistrukturerad karaktär fanns det möjlighet till följdfrågor vid tillfällen där
missförstånd hade kunnat ske.
De intervjuer som genomfördes i samband med en anordnad träff för couchsurfare
skedde i en högljudd och livlig miljö där risken för missförstånd och svårigheter att
höra ökade. Detta hanterades genom att delvis spela in intervjuerna på en enhet med
möjlighet till tillbakaspolning och pausning, samt anteckning under intervjuns gång.
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3. Teoretisk referensram
Inom riskbedömning, som forskningsområde, finns det många olika ansatser. Det
finns exempelvis en ansats som förklarar att det finns olika strategier för att utvärdera
den risk som resenären utsätter sig för. Författarna McKercher och Lai Lui menar att
turister oavsett om de är erfarna eller oerfarna utför någon form av riskbedömning
(McKercher & Lai Lui, 2013). Författarna talar även om strategin ”going second”
vilket innebär vikten av att en upplevelse redan är provad av någon annan
(McKercher & Lai Lui, 2013). Det exempel som tas upp i denna artikel handlar om en
grupp oerfarna turister som reste till Kina. Medlemmarna i gruppen ville prova
pekinganka, men vågade inte. Det var först när guiden hade provat som de kände sig
bekväma med att själva provsmaka pekingankan. Författarna beskriver fenomenet
“going second” som en hämning av individuella viljor och minskade turisternas vilja
att själva prova nya saker (McKercher & Lai Lui, 2013). En annan del av
riskbedömning är den Anders Steene illustrerar i sin artikel Quality and safety - two
sides of the same coin in hospitality and tourism (Steene, 2009). Steene har arbetat
fram en modell som beskriver hur turister gör sina riskbedömningar. Han beskriver
modellen som att turisten först bedömer säkerheten på destinationen, sedan även
trovärdigheten hos researrangören innan denne bestämmer vilken destination som ska
besökas. Vidare diskuterar Steene, i likhet med McKercher och Lai Lui, om strategier
för att minska risken i sitt resande. Steene hävdar att “checklistor” kan användas i
bedömandet av säkerhet. Men en sådan lista är endast användbar när den kan mätas
mot en standard och på så sätt jämföra säkerheten (Steene, 2009). Andra perspektiv
inom riskbedömning är olika gruppers benägenhet att utsätta sig för risker. Williams
och Baláž talar i sin artikel Tourism, risk tolerance and competences: Travel
organization and tourism hazards om riskbedömning samt vad det är som skiljer
olika grupper av turister åt. Några exempel de tar upp är turister som reser med en
researrangör och “drifters”, de turister som väljer att resa ensamma (Williams &
Baláž, 2013). Författarna kom bland annat fram till i sin studie att “drifters” är mer
benägna att utsätta sig för risker och även att bo i lokala inrättningar. ”Drifters” är inte
oroade över de allmänna faror som resande kan medföra, det enda de är bekymrade
över är att inte kunna bo med lokalbefolkningen. “Drifters” anser författarna även
vara mer benägna att anpassa sig till olika situationer då de umgås med lokalborna.
Williams och Baláz kom även fram till att det är fler män som är “drifters” på grund
av den ökade risken som kan tillkomma när resan sker på egen hand (Williams och
Baláž, 2013). Forskarna Silva, Reis och Correia (2010) är inne på samma spår som
Williams och Baláž. De undersöker i sin studie The moderator effect of risk on Travel
Decision Making hur individer uppfattar och bedömer risker inom turism samt hur
dessa påverkar deras beslut kring resandet (Silva, Reis & Correia, 2010). 48 intervjuer
med portugiser utfördes för att undersöka detta. Resultaten visar att varje beslut är
unikt, och att detta påverkas av hur människorna lever, vad de har för bakgrund samt
hur mycket erfarenhet de har kring resande. Studien visar att den uppfattade risken
individen identifierar påverkar både om resan ska ske eller ej, men även var den ska
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ske. Aspekter så som respartner, stöd från familj och priset kan påverka
riskuppfattningen för individen. Studiens slutsats är att social interaktion i olika
former är mycket viktigt, både för att förhöja själva resandet men även vid beslutet
kring var och om resandet ska ske (Silva, Reis & Correia, 2010). Silva, Reis och
Correia (2010) har utvecklat en modell som syftar att förklara hur riskbedömningen
påverkas av människors individuella erfarenheter och förkunskaper (Se figur 1).
Ytterligare ansatser inom området diskuteras av forskarna Reisinger och Mavondo
som menar att media tagit steget in i riskbedömningen av en destination. Media har en
enorm makt att framställa en destination på ett visst sätt, media gör då
riskbedömningen åt besökaren om en destination är säker eller osäkert att åka till.
Reisinger och Mavondo anser att det finns en svårighet och problematik att media har
denna makt (Reisinger & Mavondo, 2005). Att media ofta söker efter de mest
uppseendeväckande rubrikerna kan leda till att besökarna på en destination upplever
en oro som inte alltid är befogad och det kan även påverka besökarantalet långsiktigt.
Forskarna ger därför förslag på att besökarna i större grad inte ska söka information
via massmedia som oftast visar upp det hemskaste nyheterna. Om besökaren känner
sig osäker bör de ta kontakt med personer på plats som ansvarar för destinationen
(Reisinger & Mavondo, 2005).

Figur 1. En modell av riskbedömning enligt Silva, Reis & Correia (2010).
Ett forskningsområde som är besläktad med riskbedömning är tillit, det vill säga den
tillit som människor har till varandra. I Camera, Casari och Bigonis artikel Money and
trust among strangers skriver författarna om pengars, eller någonting som kan
representera detta, betydelse för tillit och förtroende mellan främlingar. Studien visar
11

att främlingar har svårt att lita på att den andre parten fullföljer sitt löfte om inte
pengar är inblandade. När tillit saknas hos individer som utbyter tjänster blir pengar
därför automatiskt ett substitut för tillit mellan främlingar (Camera, Casari & Bigoni,
2013). Tillit över internet diskuteras av Wang, Law, Hung & Denizci Guillet där de
undersöker eTrust som konsumentens positiva förtroende för en hemsida (Wang,
Law, Hung & Denizci Guillet, 2014). De beskriver tre dimensioner av eTrust:
integritet, välvilja och förmåga. Dimensionen integritet handlar om den uppfattade
möjligheten att det som lovats hålls av företag. Välvilja definieras som förtroendet för
att företaget har goda avsikter för konsumenten. Dimensionen förmåga är den
uppfattade förmågan för företaget att besitta de kunskaper och erfarenheter som krävs
för att tillfredsställa kunden. Denna studie visade att integritet var den viktigaste
dimensionen både för förtroendet för och den uppfattade ärligheten hos
företaget. Studien visar även att om dimensionen välvilja uppfylls, det vill säga om
konsumenter, via hemsidan, bedömer att hotellet bryr sig om konsumentens bästa, är
det mer troligt att konsumenten blir positivt påverkad av hemsidan (Wang, Law,
Hung & Denizci Guillet, 2014). I artikeln Trust factors influencing virtual community
members: A study of transaction communities undersöker Wu, Chen och Chung
(2009) hur virtuella communities påverkar medlemmars tillit. De menar att
gemensamma värderingar inom ett virtuellt community har positiva effekter på tillit
och engagemang. Författarna menar också att positiva tidigare erfarenheter ökar
tilliten till andra medlemmar samt även medlemmarnas engagemang och om de
eventuellt återkommer till hemsidan. Den skapade tilliten medlemmar emellan visar
på en positiv effekt både för medlemmarnas lojalitet och engagemang för
communityn (Wu, Chen & Chung, 2009).
Undersökningar har gjorts inom communityn Couchsurfing. En studie om tillit har
gjorts där Couchsurfing var objektet (Rosen, Lafontaine & Hendrickson, 2011).
Forskarna undersökte hur engagemanget inom communityn Couchsurfing påverkar
användarens attityd och tillit till andra medlemmar och konceptet Couchsurfing.
Resultaten visar att medlemmar som är aktiva inom Couchsurfing i form av
evenemang et cetera har en större samhörighetskänsla än de som endast är aktiva
online. Undersökningen visar även att ju fler aktiva medlemmar som erbjuder boende,
desto färre andelar medlemmar kommer känna sig manade att acceptera förfrågningar
samt att ju längre medlemmen varit aktiv ju mer sällan svarar medlemmen på
massförfrågningar. Studien visar även att tilliten till Couchsurfing ökar ju mer folk
erbjuder boende och att tillit är viktigare för medlemmen som agerar som värd. Detta
då det är svårare för denne att få hjälp av polis et cetera. om besökaren är besvärlig,
än för besökaren som har en adress eller annan övrig information att hänvisa till vid
problem (Rosen, Lafontaine & Hendrickson, 2011). Bryon (2012) har utfört en studie
om olika typer om medlemmarnas roll som exempelvis guider. Han identifierar i sin
artikel Tour guides as storytellers – From Selling to Sharing fyra olika typer av
guider. Bland dessa nämns exempelvis relationella guider, och inom denna kategori
identifieras tre varianter: privata guider, självständiga guider och lokala guider. Den
lokala guiden är den nyaste varianten av guider, och arbetar vanligtvis utifrån olika
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online communities så som Couchsurfing, Like-a-Local et cetera. De lokala guiderna
visar inte bara besökare runt i området, utan erbjuder bland annat mat och boende. De
relationella guidernas målgrupp är i synnerhet internationella nischade turister, och
för den lokala guiden är det ofta den värdesökande turisten som är intressant. Den
värdesökande turisten är vanligtvis intresserad av kulturella skillnader och vill
uppleva staden såsom den upplevs av lokalborna. De lokala guiderna förmedlar ofta
både positiva och negativa aspekter av området, och det som berättas om formas
utifrån vad guiden redan har kunskap om. Den lokala guiden är ofta intresserad av ett
utbyte i form av erfarenheter och kunskaper mellan besökare och guide (Bryon,
2012).

13

4. Empiri
Författarna intervjuade tolv respondenter varav fem är kvinnor och sju är män.
Respondenterna är i åldrarna 23-50 år och bosatta i olika länder. Aktiviteten hos
respondenterna på Couchsurfing varierar, påbörjat medlemskap skedde som tidigast
2006 och senast 2014. Samtliga respondenter har varit couchsurfingvärd,
couchsurfingbesökare eller både och. Detta varierar i antal tillfällen från en gång till
cirka 500 gånger.
Respondenterna hade olika svar på varför de couchsurfade, det berodde bland annat
på de ekonomiska fördelarna då Couchsurfing är gratis. De menade även att
Couchsurfing medförde en “extra krydda i vardagen” samt att Couchsurfing bidrog
till en mental resa för värden då denna fick besök av människor från andra kulturer.
Men den största gemensamma nämnaren som de flesta respondenter angav var
möjligheten att träffa nya människor och uppleva platser ur andra perspektiv än om
resandet skedde på egen hand. Andra svar som gavs var att respondenterna tyckte att
Couchsurfing gav en möjlighet att testa på någonting nytt samt ge andra en chans att
resa billigare. Respondenterna R1 och R7 berättar att det var naturligt för dem att
välkomna människor till sitt hem, då de hade gjort liknande tidigare. Couchsurfing
var bara ett enklare sätt för dem att genomföra det. R10 motiverade sin anledning att
couchsurfa som följande:
“Because it’s one of the best experiences and social interactions you could ever
have.”
- R10

4.1 Risk och riskbedömning
Åtta av tolv anser sig utsätta sig för mer risker när de couchsurfar än om de skulle
använt sig av konventionella logialternativ. Två respondenter (R3 & R11) visar tydlig
medvetenhet för risken de som kvinnor utsätter sig för. Riskbedömningen baseras inte
på deras egna erfarenheter, utan på berättelser från vänner och andra aktiva kvinnliga
medlemmar som utsatts för diverse obehagliga upplevelser. Men en av de kvinnliga
respondenterna (R11) resonerade att risken minskade om hon reste med en vän.
En av de andra respondenterna (R5) menar att det beror på vilket land som besöks,
respondent R4 är medveten om riskerna men anser att denne inte är så utsatt då den
enbart bor hos människor med många referenser. En av de tre som inte anser sig
utsättas för risk motiverar det följande:
“Jag riskerar mer genom att inte lita på folk än att lita och kanske ha en dålig
erfarenhet.“
- R8
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Elva av tolv respondenter svarar att de inte har haft en dålig erfarenhet. Respondent
R9 svarar att denne har haft det, då denne uppfattade sin couchsurfingvärd som
obehaglig. En respondent (R7) hade kunnat ha dåliga upplevelser om denne inte från
början satt gränser för de besökare som gav intryck av att vara oseriösa. En del anger
att deras erfarenheter har varit sämre då de upplevt att de inte kommit bra överens
med couchsurfingvärden eller couchsurfingbesökaren.
Respondenterna uppger olika delar av profilen som är viktigast för dem vid val av
couchsurfingvärd eller couchsurfingbesökare. De nämner exempelvis bilder, “About
me”, “My home” och geografiskt läge. Gemensamt för tio av tolv respondenter var att
de ansåg referenser som en av de viktigaste delarna av profilen. En (R4) av dessa
respondenter nämner dock att referensen inte väger lika tungt om det saknas
information om personen. Åtta av tolv anger att “About me” är en indikator på vem
personen är och kan därmed skapa ett helhetsintryck av denne. “My home” anser
respondent R3 vara den absolut viktigaste delen av profilen, då den beskriver under
vilka förhållande övernattningen kommer ske. Det vill säga om det finns egen säng
eller eget rum et cetera.
Majoriteten av respondenterna anser sig utföra någon form av riskbedömning vid val
av couchsurfingvärd eller couchsurfingbesökare. Bedömning är dock inte
formaliserad utan bygger på en uppfattning som skapas om personen, men detta utförs
på olika sätt beroende på respondent. En respondent (R7) anger att hans bedömning
ser annorlunda ut nu när han har familj jämfört med när han var singel. Andra
metoder för riskbedömning var att ha en aktiv dialog med couchsurfingvärden eller
couchsurfingbesökaren. En kvinnlig respondent (R3) angav även att hon i första hand
söker kvinnliga couchsurfare för ökad känsla av trygghet.
“Another factor is if I have a pretty good conversation with this person, if he is very
responsive to me I’d normally add them on Whatsapp, and I want to see how much
information they give me about themselves. Can they give me the actual adress?”
- R3
Riskbedömningen hos respondenterna varierar enligt vissa beroende på om de är i
rollen som couchsurfingvärd eller couchsurfingbesökare. Respondent (R1) nämner
exempelvis att couchsurfingvärdar kan vara mer kräsna, medan couchsurfingbesökare
ofta behöver skicka ut en mängd förfrågningar och vara mer öppen för de
couchsurfingvärdar som finns tillgängliga. En annan respondent (R4) anger att han
som couchsurfingvärd söker någon som är hänsynsfull, medan han som
couchsurfingbesökare söker någon som är social. En av respondenterna (R5) anser att
denne utsätter sig för en större risk när han är couchsurfingvärd. Han anser istället att
risken är mindre när han är couchsurfingbesökare då han känner att han kan lämna
omedelbart om en osäker situation skulle uppstå. En respondent (R12) anser att risken
minskar på grund den riskbedömning som hon gör.
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“Jag anser att jag utsätter mig för en ganska minimal risk i och med den
riskbedömning jag gör innan jag träffar någon, men det vore förstås dumt att tro att
det var 100 % riskfritt.”
- R12

4.2 Tillit
Tillit mellan medlemmarna på Couchsurfing skapas enligt sex av respondenterna av
andras kommentarer om den specifika couchsurfaren, det vill säga referenserna.
Respondent R1 nämner även att denne granskar antalet vänner. Utifrån antalet vänner
och referenser bedömer majoriteten av respondenterna hur pålitlig couchsurfaren är,
då ett flertal andra couchsurfare redan har utfört en bedömning av den specifika
couchsurfaren. En respondent (R7) berättar även att denne vanligtvis utför en
bedömning av couchsurfaren som har skrivit referensen. Utöver detta säger en
respondent att tilliten ökar vid god kommunikation innan mötet. Medlemmarna kan
även få en uppfattning om personen via bilder som syns på profilen, en av
respondenterna påpekade att det är väldigt viktigt att ha en profilbild (R8). En annan
respondent (R10) anser att det är viktigt att publicera bilder som väl representerar sin
personlighet. Respondenterna R4 och R5 nämner även att de granskar en couchsurfare
olika beroende på vilket land couchsurfaren kommer ifrån, detta baserat på deras
tidigare uppfattning om landet.
Vid frågan om huruvida respondenterna är mer benägna att acceptera en förfrågan
från en couchsurfare med liknande intressen, svarar hälften att de anser att det kan
vara till en fördel men att det inte är en avgörande faktor. En av respondenterna (R2)
menar dock att denne helst ser att couchsurfingbesökaren har liknande intresse. En av
dem (R6) som inte anser att det spelar någon roll förklarar att han i första hand vill
hjälpa människor, hans personliga intressen är en sekundär prioritet.
“It depends on if you feel like you wanna interact with the couchsurfers or if you
don’t want to interact with them.”
- R5
En av respondenterna (R8) menar att det är svårt att lägga en negativ referens om en
couchsurfare, detta för att det dels är känsligt då det har skett ett personligt möte med
personen samt att en dålig referens väger väldigt tungt. Han nämner även att det är
mycket sällan couchsurfare har en negativ referens. En annan respondent (R5)
berättar också att en dålig referens aldrig går att ta bort.

4.3 Media
De flesta respondenterna anger att de inte har uppmärksammat Couchsurfing i media.
Men tre respondenter anger att det noterat negativa uttalanden om communityn de
senaste åren.
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“There is now this general trend that Couchsurfing has become worse.”
- R1

4.4 Verifikationsalternativet
Majoriteten av respondenterna är positivt inställda till verifikationsalternativet
(betalningsalternativet). En respondent (R6) anser att det helt strider mot vad
Couchsurfing står för, i och med att grundprincipen är att inte behöva betala
någonting. Ett flertal respondenter nämner att de värderar referenser högre, och en av
dessa respondenter anser sig inte behöva verifiera sig då denne har tillräckligt många
referenser. Hälften av respondenter är mer benägna att acceptera en förfrågan från en
verifierad couchsurfare. Respondenten R3 menar att betalning för verifikation även
visar att couchsurfaren är lojal och stöttande gentemot communityn.
“I would definitely give preferences for verified and of course then you know that this
person is serious in Couchsurfing and not just joined for one weekend in Stockholm.”
- R1
En av respondenterna (R8) föreslår som alternativ för ökad säkerhet är att skapa en
lokal grupp i större städer där nya couchsurfare kan möta en medlem av denna grupp.
Gruppmedlemmarna skulle då ha som syfte att göra bedömningar på nya couchsurfare
och möjligtvis ge dem en första referens.

4.5 Könsroller på Couchsurfing
En kvinnlig respondent (R3) nämner vid flera tillfällen att hon känner sig mer utsatt
som kvinna. Hon berättar även att hennes agerande och hennes riskbedömning
påverkas av detta. Hon upplever att det är betydligt fler män som erbjuder henne
boende. Tre manliga respondenter (R4, R5 & R6) uttrycker medvetenhet gentemot
kvinnors ökade risk vid couchsurfing. De nämner att de är måna om att vistelsen ska
framstå som säker framförallt när de har kvinnligt besök, då de menar att negativa
erfarenheter är mycket vanligare för tjejer än för killar.
“Jag tänker ju på det i det, på det sättet att när jag hostar tjejer så brukar jag vara
extra mån att det ska framgå säkert”
- R6
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5. Analys
Istället för pengar är det i synnerhet referenser som skapar tillit inom Couchsurfingcommunityn. “Going second” är en strategi som beskrivs av McKercher och Lai Lui
(2013) där de menar att besökare är mer benägna att prova en upplevelse först när
någon annan har provat den. Denna strategi kan kopplas till Couchsurfing där
referenssystemet i så fall fungerar som “Going second”. Med referenssystemet kan
couchsurfare som redan har besökt eller välkomnat en annan couchsurfare beskriva
sin upplevelse så att andra medlemmar kan ta del av dessa. Strategin “Going second”
som inom Couchsurfing kan översättas till referenssystemet kan således ses som en
slags verifikation på vilka personer som är pålitliga utifrån om personen i fråga har
positiva eller negativa referenser. Författarna till denna undersökning anser därför att
referenssystemet är av stor betydelse för valet av en couchsurfare. I samma artikel
påstår McKercher och Lai Lui att konsumenten, oavsett om den är erfaren eller
oerfaren, utför någon form av riskbedömning. Vår undersökning visar att de flesta
utför någon form av riskbedömning, men den är inte formaliserad och respondenterna
är därmed inte alltid medvetna att de utför en riskbedömning. En respondent sa dock
uttryckligen att han varken medvetet eller omedvetet utför någon riskbedömning.
Exempelvis har han inte alltid besökt hans couchsurfingbesökares profiler innan de
har kommit på besök utan accepterat om deras förfrågan har fungerat med hans
schema. Majoriteten av respondenterna anser sig dock utföra någon form av
riskbedömning.
Steene (2009) menar att turisten inför en resa i första hand bedömer säkerheten på
destinationen, och därefter görs en bedömning av researrangören. Två respondenter
uttrycker att bedömningen av researrangören, i det här fallet couchsurfare då den ofta
välkomnar turister och arrangerar aktiviteter/boende för de resande, påverkas av hur
säkerheten på destinationen har bedömts. Anser de exempelvis att säkerheten är låg på
en destination, utför de en mer noggrann bedömning av couchsurfaren. Hur
bedömningen av couchsurfaren utförs är individuellt. Respondenternas svar visar
dock på att läsning av referenser är en central del av bedömningen, men utöver detta
varierar respondenternas svar mellan bilder, skriftlig information om personen,
information om sovförhållanden et cetera.
Williams och Baláž (2013) menar att olika grupper av människor är mer eller mindre
benägna att utsätta sig för risker. Ett exempel som de tar upp är gruppen “drifters”
dessa är mer troliga att utsätta sig för risker, William och Baláž kom även fram till att
de flesta “drifters” var män på grund av den ökade risken som kan tillkomma när
resandet sker på egen hand. Två av respondenterna uttryckte tydligt att de föredrog att
resa ensamma medan två respondenter sade att de reste tillsammans. De förstnämnda
respondenterna var män, medan de andra två var kvinnor. Anledningen till att män i
större grad reser ensamma kan bero på den ökade risken att utsättas för fara som ofta
finns för ensamresande kvinnor, vilket även har bekräftats av både manliga och
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kvinnliga respondenter. Det skulle även kunna bero på att män, i vissa fall, är mer
benägna att utsätta sig för risk än vad kvinnor är. Utöver könsroller är det andra
aspekter som har identifierats i denna undersökning som visar att couchsurfare ibland
är mer benägna att utsätta sig för risker. Communityn visades under majoriteten av
intervjuernas gång vara en central del i anledningen till respondenternas aktivitet på
Couchsurfing. Respondenterna påvisade ett stort förtroende för andra medlemmar och
ser således dem som jämlika, och någon som denne kan lita på. Couchsurfare är i
många sammanhang mer benägna att utsätta sig för risker, oavsett kön, då de tack
vare förtroendet för communityn inte anser sig utsätta sig för en lika stor risk.
Att bakgrund och en persons liv bestämmer hur ett beslut går till verifierades av två
av respondenterna. En av dem kommer från ett annat land än Sverige och har därför
andra erfarenheter av otrygghet. Han upplevde inte att han som couchsurfingbesökare
utsatte sig för någon risk. Den andra respondenten menade att han, utifrån sina
erfarenheter, bedömde länder olika sett till säkerhet och den potentiella risk som han
skulle kunna utsättas för. Detta stämmer överens med Silvia, Reis och Correia (2010)
som menar att varje beslut är unikt och påverkas av hur en person lever samt vad de
har för bakgrund. De andra respondenterna antydde dock inte på att de gjorde någon
skillnad på vilket land de besökte och om risken var större att besöka ett specifikt
land. Det skulle kunna beror på att samhörigheten inom communityn är stor
respondenterna inte tänker på denna aspekt när de väljer plats för couchsurfing. Något
som de ovannämnda författarna också diskuterar är att om resandet sker med en vän
kan riskuppfattningen minska hos individen. Två av respondenterna, som i detta fall
är kvinnor, svarade att de tycker att risken minskar när de reser tillsammans med en
vän. Deras svar kan grunda sig i att de är kvinnor och att de därför känner sig mer
utsatta. Detta fenomen har även belysts av de manliga respondenterna, att risken ofta
ökar om den som reser är kvinna. Den största gemensamma nämnaren till varför
respondenterna ägnade sig åt couchsurfing var för att träffa nya människor och skapa
nya band. Detta beskrivs även av Silvia, Reis och Correia där de belyser sociala
interaktioner som en viktig del av resandet.
Reisinger och Mavondo (2005) menar att media idag har stort inflytande på
människors uppfattning om olika saker och att de i viss mån gör en riskbedömning åt
konsumenterna. Media väljer till exempel ibland att använda de mest
uppseendeväckande rubrikerna. De respondenter som hade noterat medias
framställning av Couchsurfing kommenterade att det i synnerhet beskrivs i negativa
ordalag, men det var inget som någon av respondenterna påverkades av. Detta
förmodligen för att de har förtroende för communityn och har egna erfarenheter som
väger tyngre än medias framställning. Medias återgivning kan dock påverka nya
medlemmar som inte har egna erfarenheter. Reisinger och Mavondo föreslår att
konsumenten tar reda på information från mer tillförlitliga källor istället för
massmedia. En av respondenterna i denna undersökning uttrycker att han sällan stöter
på en negativ referens, vilket i detta fall tyder på att det är viktigt att gå till den
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primära källan, det vill säga Couchsurfing.org, för att skapa en korrekt uppfattning om
hemsidan.
Artikeln Money and trust among strangers (Camera, Casari & Bigoni, 2013) menar
att förtroendet mellan främlingar sällan kan skapas utan pengars inblandning. De
menar då att pengar blir ett substitut för tillit. Vår undersökning visar snarare att
betydelsen av pengar inte är så stor, utan förtroendet skapas med kommunikation
medlemmarna emellan. En respondent uttrycker tydligt en avsmak för att pengar ska
vara inblandade i communityn då han anser att det inte bör användas inom
Couchsurfing. Skaparna av Couchsurfing har också sagt att det aldrig kommer
tillkomma kostnader för användningen av tjänster inom communityn. Ett flertal
respondenter nämner dock att pengar som spenderas i donationer till Couchsurfing
visar på medlemmens lojalitet gentemot communityn. Med andra ord, så länge pengar
skänks till organisationen och inte blir ett tvång så tycks inblandningen av pengar
accepteras av de flesta respondenterna. Återigen visas vikten av communityn och
förtroendet för medlemmarna inom den, som en viktig faktor för medlemmarna att
använda sig av tjänsten.
Dimensionerna integritet, välvilja och förmåga nämns i artikeln skriven av Wang,
Law, Hung och Denizci Guillet (2014) där de beskriver att integritet är den viktigaste
dimensionen för förtroende för en hemsida. Integritet handlar om att det som lovas
ska hållas, vilket är viktigt för couchsurfare då communityn bygger på tillit.
Exempelvis bör couchsurfingbesökaren få tillgång till en egen säng om detta har
utlovats på couchsurfingvärdens profil. Välvilja handlar om förtroendet för att
företaget har goda avsikter för konsumenten. Detta kan kopplas till Couchsurfing där
det också är viktigt att couchsurfingvärden och couchsurfingbesökaren har goda
avsikter för att upplevelsen ska bli positiv för dem båda. Couchsurfing bygger på tillit
och på förtroendet för att alla medlemmar har goda avsikter. Couchsurfingvärden och
couchsurfingbesökarens avsikter kan ibland bedömas utifrån deras profiler och
referenser. Men det är svårt att få en helhetsbild av personen utan att ha träffats.
Förmåga enligt Wang, Law, Hung och Denizci Guillet (2014) är förväntningen att
företaget besitter de kunskaper som konsumenten efterfrågan. I Couchsurfings fall
kan förmågan bedömas av huruvida couchsurfingvärden uppfyller
couchsurfingbesökarens förväntningar, vilka exempelvis kan vara att uppleva staden
genom lokalbefolkningens ögon.
Wu, Chen och Chung (2009) menar att gemensamma värderingar inom ett virtuellt
community har positiva effekter på tillit och engagemang. Detta är något som
bekräftas i vår undersökning. De flesta respondenter menar att pengar inte behövs för
att medlemmarna ska lita på varandra, utan majoriteten ansåg att referenser från andra
couchsurfare hade större inverkan på tillit. Vissa av respondenterna väljer även att lita
på medlemmar utan några referenser, detta kan bero på den starka gemenskapen de
känner till communityn.
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Två av respondenterna i vår undersökning menar att risken är större om couchsurfaren
agerar som couchsurfingvärd än som couchsurfingbesökare. En av dem menar
exempelvis att en couchsurfingbesökare när som helst kan lämna platsen och skaffa
ett annat boende. Detta bekräftas även av Rosen, Lafontaine och Hendrickson (2011) i
undersökningen om Couchsurfing, som menar att tilliten måste vara större om
medlemmen agerar som couchsurfingvärd. Rosen, Lafontaine och Hendrickson
(2011) kommer även fram till att ju fler aktiva medlemmar, desto färre andelar
förfrågningar besvaras då medlemmarna kan vara mer petiga. En respondent i vår
undersökning menar dock att det endast är couchsurfingvärdarna som kan vara mer
kräsna vid valet av besökare, medan couchsurfingbesökaren har färre alternativ och
därmed inte kan vara lika kräsen. Couchsurfingvärden anses vara utsatt för större risk
och har därmed större anledning att utföra en riskbedömning, vilket de även ofta ges
utrymme till då de får ett flertal förfrågningar att välja emellan. Couchsurfingvärden
kan således välja den couchsurfingbesökare som efter riskbedömning anses vara bäst
lämpad.
Bryon (2012) identifierar att couchsurfingvärden agerar som en typ av guide, detta har
han kallat den lokala guiden. Bryon (2012) menar att den lokala guiden söker de
värdesökande turisterna, men detta ämne har givit splittrade svar i vår undersökning.
En respondent uttrycker att det är en ganska negativ upplevelse när en
couchsurfingbesökare inte visar intresse för couchsurfingvärden eller platsen, utan
endast använder communityn för gratis boende. En annan respondent menar att han
generellt sett använder sig av couchsurfing för att hjälpa människor att få tillgång till
ett kostnadsfritt boende, och därmed inte prioriterar den värdesökande turisten. Bryon
(2012) menar även att den värdesökande turisten vill uppleva staden så som den
upplevs av lokalbefolkningen, detta stämmer överens med majoriteten av
respondenternas anledning att couchsurfa vilket var för att uppleva platser ur andra
perspektiv samt träffa nya människor. Den värdesökande turisten och den lokala
guiden beskrivs av Bryon som personer som är ute efter ett utbyte av erfarenheter.
Mer än hälften av respondenterna ansåg att det var mer intressant att välkomna
alternativt besöka en couchsurfare med liknande intressen, just för utbytets skull.
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6. Slutsats
I denna studie har författarna undersökt fenomenet Couchsurfing med fokus på
riskbedömning samt om och hur detta i så fall utförs.
Resultatet visar att de flesta respondenter utför någon form av riskbedömning vid val
av couchsurfare, men bedömningen är inte formaliserad. Referenser var den aspekt på
couchsurfarens profil som respondenterna använde och litade på mest.
Respondenterna anser att referenser skapar både tillit och trygghet inom communityn.
De bedömer även en couchsurfare utifrån hur profilen är utformad, vilka bilder som
finns, under vilka omständigheter övernattningen sker samt antal vänner.
Riskbedömningen kan enligt respondenterna se annorlunda ut beroende på om de
agerar som couchsurfingbesökare eller couchsurfingvärd, då en couchsurfingbesökare
lättare kan lämna ett boende samt inte har möjlighet att vara lika petig vid val av
boende. Couchsurfingvärden upplever att det finns en större risk då de välkomnar
främmande människor till sitt hem, men upplever även att de har större möjlighet att
vara kräsna då de ofta får fler förfrågningar. Resultaten i undersökningen visar också
på att pengar inte skapar förtroende inom communityn, utan tillit och förtroende
existerar mellan medlemmar inom communityn då de delar liknande värderingar. Men
så länge pengar exempelvis ges genom donationer anses det inte som något dåligt.
Kvinnor anses vara utsatta för större risk när de reser enligt både manliga och
kvinnliga respondenter. Därför reser kvinnor, i större omfattning, tillsammans med
någon annan än vad män är benägna att göra. Medias bild av Couchsurfing påverkar
inte respondenterna då de känner sig trygga i communityn samt har positiva
upplevelser av den. Studien visar att couchsurfaren använder sig av communityn för
att uppleva städer såsom de upplevs av lokalinvånarna samt för att möta likasinnade.
Sammanfattningsvis visar undersökningen att communityn är viktig för couchsurfare,
då den erbjuder en gemenskap samt att medlemmarna inom den delar liknande
värderingar och därmed känner en tillit för varandra samt att referenser är av största
relevans vid val av couchsurfare.
Resultaten identifierar ett flertal olika typer av riskbedömningar utförda av
couchsurfare. Nedan presenteras en modifierad version av modellen ur artikeln The
moderator effect of risk on Travel Decision Making som syftar till att kartlägga dessa
olika riskbedömningar (Se figur 2). Modellen är skapad utifrån de resultat
undersökningen givit.
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Figur 2. Modifierad modell av couchsurfares riskbedömning.
Nedan följer en förklaring av modellens olika beståndsdelar.
Resebehov: Couchsurfingbesökaren har ett behov av att resa/Couchsurfingvärden
identifierar ett behov som finns hos couchsurfingbesökare
Förkunskaper: Couchsurfingbesökarens eller couchsurfingvärdens förkunskaper
eller brist på sådan om platsen, nationaliteter och resande i allmänhet. Couchsurfaren
tar beslut grundat delvis på dessa förkunskaper. Dåliga erfarenheter av en nationalitet
eller destination kan exempelvis medföra att couchsurfing inte är aktuellt för just den
resan.
Riskbedömning av destinationen: Besökaren gör analyser om uppfattad- och uttalad
risk. Uppfattad risk kan handla om förhållanden på destinationen till exempel väpnade
konflikter och uttalad risk är mer individuell och handlar om till exempel flygrädsla
och rädsla för det okända. Vi utgår från att alla människor utför någon form av
riskbedömning utav destinationen, vilket även Steene (2009) bekräftar i sin studie
Quality and safety - two sides of the same coin in hospitality and tourism.
Riskbedömning av couchsurfare: Riskbedömning av en couchsurfare genom att
granska profilen, bilder och framförallt referenser.
Val av couchsurfare: Beslut om att besöka eller välkomna en couchsurfare eventuellt
baserat på en tidigare riskbedömning. Ett sådant beslut kan även ske utan
riskbedömning.
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Resebeslut: Beslut om att göra en resa eller inte. Efter riskbedömningen av
destinationen samt eventuellt en riskbedömning av couchsurfare och val av
couchsurfare fattas ett resebeslut.
Möjliggörande faktorer: Möjliggörande faktorer handlar om couchsurfarens
förutsättningar att utföra resan. Dessa kan delas upp i två kategorier. Dels kan den
kopplas till resebeslutet, där det kan handlar om ekonomiska faktorer, infrastruktur,
nöjen samt om resan görs ensam eller i sällskap med någon annan. Den andra delen
kopplas till Couchsurfing, om det finns couchsurfingvärdar tillgängliga på
destinationen.
Vi har utifrån våra resultat identifierat fyra typer av couchsurfare, varav två är
couchsurfingbesökare och två är couchsurfingvärdar.
Samtliga couchsurfare besitter förkunskaper som påverkar deras beslut, samt har
möjliggörande faktorer att ta hänsyn till när de tar beslut.
Grön: Den riskmedvetna couchsurfingbesökaren
Den här couchsurfingbesökaren har i första hand ett resebehov och utför därefter en
riskbedömning av destinationen för att sedan ta ett beslut om att resa till
destinationen. Efter detta beslut letar couchsurfingbesökaren efter potentiella
couchsurfingvärdar samt utför en riskbedömning av dessa. När bedömningen sedan
har gjorts utförs ett val av den couchsurfingvärd som couchsurfingbesökaren anser
som mest lämplig.
Blå: Den riskmedvetna couchsurfingvärden
Couchsurfingvärden identifierar att det finns behov av sovplats hos
couchsurfingbesökare. Couchsurfingvärden får ett flertal förfrågningar och
riskbedömer dessa couchsurfingbesökare. Efter utförd riskbedömning görs ett val av
lämplig couchsurfingbesökare.
Gul: Couchsurfingbesökaren som inte riskbedömer
Couchsurfingbesökaren har ett resebehov, men utför endast en riskbedömning av
destinationen för att ta ett resebeslut. Val av couchsurfingvärd utförs utan att
riskbedöma denne.
Röd: Couchsurfingvärden som inte riskbedömer
Couchsurfingvärden identifierar ett behov av sovplats hos couchsurfingbesökare, och
utför valet av couchsurfingbesökare baserat på om besöket passar med
couchsurfingvärdens schema, snarare än att riskbedöma den potentiella
couchsurfingbesökaren.
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I vår undersökning identifierades samtliga typer bland respondenterna. Majoriteten
var både riskmedveten couchsurfingvärd och riskmedveten couchsurfingbesökare,
men det fanns även fall där de var riskmedveten couchsurfingvärd men inte
riskbedömde som couchsurfingbesökare.

6.1 Förslag på framtida forskning
Fokus har i denna undersökning varit riskbedömningen hos couchsurfare. Resultatet
är baserat på svar från 12 respondenter från olika länder och i olika åldrar. Framtida
forskning skulle kunna fokusera mer på hur organisationen Couchsurfing arbetar
kring säkerhetsfrågor och hur framtiden ser ut för organisationen om fler
olyckshändelser inträffar inom communityn. Denna undersökning har vidrört lätt på
könsrollerna som existerar på Couchsurfing. En djupare jämförelse mellan män och
kvinnor i communityn, och hur de påverkas av risken som couchsurfing medför,
skulle kunna ligga som grund för en kommande undersökning. Likaså kan det
troligtvis även identifieras skillnader om och hur riskbedömningar utförs i olika
länder och nationaliteter, som skulle vara intressant att undersöka vidare. Denna
undersökning påvisade även vikten av de band och det förtroendet som skapades
medlemmar emellan på Couchsurfing. En utförligare undersökning om hur ett
community och detta förtroende skapas skulle ge värdefull information för kommande
webbplatser.
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8. Appendix
8.1 Bilaga 1 – Översikt av couchsurfingprofil

8.2 Bilaga 2 – Intervjufrågor
Svenska
 Vilket land kommer du ifrån?
 Hur gammal är du?
 Hur länge har du varit aktiv på Couchsurfing.org?
 Hur många gånger har du varit couchsurfingvärd?
 Hur många gånger har du varit couchsurfingbesökare?
 Varför couchsurfar du?
 Har du någonsin haft dåliga erfarenheter av Couchsurfing?
o Blev du avskräckt till att fortsätta couchsurfa?
 Varför?
 Anser du att du utsätter dig för en risk när du couchsurfar?
 Vilka delar av couchsurfingprofilen är du intresserad av när du gör ditt val av
värd eller besökare?
 Utför du någon form av riskbedömning när du väljer
couchsurfingvärd/besökare?
 Bedömer du medlemmens pålitlighet utifrån några specifika aspekter?
o Recensioner, kön, land, bilder, intressen etc?
 Är du mer benägen att välja profiler som stämmer överens med dina intressen?
Skiljer dessa sig beroende på vilken roll du har? Som värd/besökare?
 Har du uppmärksammat Couchsurfing i media?
o Påverkas du av medias bild av Couchsurfing?
 Vad tycker du om verifikationsalternativet som finns?
 Är du verifierad?
 Är du mer benägen att acceptera en förfrågan från någon som är verifierad?
 Finns det något alternativ du anser skulle vara bättre för att öka säkerheten på
Couchsurfing?
 Har du något ytterligare att tillägga?
Engelska
 Which country are you from?
 How old are you?
 For how long have you been an active member of Couchsurfing?
 How many times have you been hosting a couchsurfer?
 How many times have you been a visitor?
 Why do you couchsurf?
 Have you had any bad experiences with Couchsurfing?
o If yes, were you dicouraged to try it again?
 Why?
 Do you think you are exposed to more risks when you couchsurf?
 What parts of the couchsurfing profile are you interested in when choosing a
host or a visitor?












What parts of the couchsurfing profile are you interested in when choosing a
host or a visitor?
Do you estimate the members reliability by any specific aspects?
o Reviews, sex, country, pictures, interests et cetera?
Are you more likely to choose members whose interests are similar to yours?
Does these estimations differ depending on what role you are in? As
host/visitor?
Have you noticed anything written about Couchsurfing in media?
o If yes, are you affected by this?
 How?
What do you think about the verification option on Couchsurfing?
Are you verified?
Do you have any suggestions on better alternatives to make the members of
Couchsurfing feel more safe?
Do you have anything to add?

8.3 Bilaga 3 - Arbetsfördelning
Arbetsfördelningen för denna uppsats har varit jämställd. Båda författarna har deltagit
lika mycket samt bidragit till samtliga delar av arbetet.

