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Abstract
The sharing economy is upon us. A recent report from one of the world’s biggest
consultancy companies predicts that the global sharing economy market will increase to
335 billion dollars by 2025, with digital sharing platforms like Airbnb, Uber, eBay, Fiverr
and TaskRabbit being some of the largest stakeholders in this development. These
platforms claim to utilize unexploited time and resources, while empowering the users, as
well as society as a whole. However, are these platforms as beneficial as they portray
themselves to be? This thesis contests that claim.
Drawing on Marxian theory and methodology from within the field of critical
political economy, this thesis analyses and discusses: 1) how the digital sharing platforms
exploit their users, 2) which challenges this exploitation creates for society at large, and 3)
which societal initiatives should be deployed to resist this exploitation and the derived
challenges.
The results of the thesis are as follows. The platforms enroll their users in a new
and oppressive business model that manages to exploit their labour-power in new and
potentially disturbing ways. Furthermore, the platforms commodify the users’ bodies and
private possessions, while, at the same time, alienating them from different areas of their
life. This exploitation confronts society with a range of different challenges, where a
common element is, that the new social class, "the precariat", is especially vulnerable and
exposed to the consequences of said challenges. The challenges concern: The erosion of
social rights, the users’ psychological state of health, the present legislation surrounding
the platforms, representation of the user’s interests as well as the general understanding
and perception of work in society. In order to resist the general exploitation of users and
the derived challenges, societies should inform their citizens and legislators about the
underlying structures of sharing platforms, establish grassroots organizations and labor
unions, while pushing for the creation of alternative sharing platforms, which would be
owned and controlled by the users themselves.
The results of this thesis are important, as they shed light on a range of alarming
aspects of sharing platforms, as a media phenomenon. Critically analyzing and discussing
these platforms is the first step towards avoiding the creation and cementing of a new
kind of precarious and digital labour.
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1.0.0. Indledning
Forstil dig følgende. Dit vækkeur ringer. Du slår øjnene op og kigger rundt i en
lejlighed, der ikke er din egen. Lejligheden tilhører Jenny82, som er aliaset på den
bruger, du kom i kontakt med gennem Airbnb, da du havde brug for et
overnatningssted i København. Lejligheden var forholdsvis billig, og den lå centralt
placeret i byen, så du lagde en bookingforespørgsel ind på platformen, og fik en
godkendelse få minutter senere. Du mødte Jenny82 senere på dagen, da hun viste
dig rundt i lejligheden. Hun forklarede, at hun ofte lejer ud på Airbnb for at tjene
lidt ekstra til huslejen. Hun var meget sød og imødekommende, hvilket
anmeldelserne på hendes brugerprofil også vidnede om.
Du står op, laver morgen mad i lejlighedens køkken, og et kvarter senere
bestiller du en Uber til lejligheden. Få minutter senere ruller en bil ind på adressen.
Fyren bag rattet går under brugernavnet Mark12, og I sludrer lidt mens I kører
igennem byen. Mark12 har egentlig en kandidatgrad i kommunikation, men han
har haft svært ved at finde arbejde og supplerer derfor sit deltidsjob med at køre
for Uber. Han understreger, at det er sjovt at køre for Uber, men at det for hans
vedkommende kun er midlertidigt. Køreturen er hurtig og behagelig, og Mark12
sætter dig af ved den adresse, som du har indtastet i appen. I tager afsked med
hinanden, og du giver ham efterfølgende 5 stjerner og skriver en positiv
anmeldelse på hans brugerprofil.
Du står på fortovet og ser dig omkring. Du har en aftale med eBay-brugeren
Karl2000, som sælger en brugt, bærbar computer. Du får øje på Karl2000 og
sammen sætter I jer ind på en cafe, hvor du prøver computeren. Inde på cafeen
sludrer I lidt. Karl2000 er grafisk designer og arbejder til dagligt freelance på
platformen Fiverr, hvor han udfører grafiske opgaver. Du køber computeren af
ham og giver ham en positiv anmeldelse med på vejen.
Du tager computeren under armen og træder ud på fortovet igen. Din
veninde bor tæt på, og I har aftalt at mødes til en kop kaffe hjemme hos hende. Men
da du senere banker på hos din veninde, er det ikke hende der åbner, men derimod
en fremmed person. Din veninde dukker dog straks op bag den fremmede og får
hurtigt forklaret, at vedkommende er en TaskRabbit-bruger, som netop har gjort
rent i lejligheden. Din veninde betaler brugeren igennem appen, hvorefter I siger
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farvel til vedkommende. Over kaffen understreger din veninde, at hun hader at
gøre rent og at TaskRabbit er en nem og billig løsning. Du fortæller din veninde om
din dag med Uber, Airbnb, eBay og Fiverr, og i fællesskab bliver I hurtigt enige om,
at deleøkonomiske platforme er en gevinst for alle.
Som ovenstående historie illustrerer besidder deleøkonomiske platforme
en række positive og besnærende aspekter for brugerne såvel som samfundet.
Platforme som Airbnb, Uber, eBay, Fiverr og TaskRabbit formår eksempelvis at
forbinde køber med sælger på et splitsekund, at lade brugerne tjene lidt ekstra
penge samtidig med at samfundets ressourcer udnyttes mere optimalt. Hertil
kommer, at disse servicer i kraft af den digitale teknologi er hurtige, effektive og let
tilgængelige. Ved første øjekast virker disse platforme derfor tilforladelige,
harmløse og endda ønskværdige. Formålet med dette speciale er ikke desto
mindre at vise det modsatte.
En del kritiske stemmer har allerede gjort offentligheden opmærksom på, at
man bør være særdeles agtpågivende over for de deleøkonomiske platforme. Det
er eksempelvis blevet påpeget, at platformene er udtryk for nye
forretningsmodeller, der besidder evnen til at indskrive brugerne i et økonomisk
kredsløb, hvor deres arbejdskraft udnyttes under prekære forhold, samtidig med
at en række af samfundets etablerede systemer og rettigheder undergraves af
disse forretningsmodeller (se eksempelvis Fabo et al., 2017; Kennedy, 2016;
Kenney & Zysman, 2016; Lee, 2015; Leighton, 2016; Malin & Chandler, 2017;
Rahman, 2016; Sundararajan, 2016; Walker, 2015). Hertil kommer at en række af
samfundets sociodemografiske befolkningsgrupper vil være særligt eksponerede
overfor de samfundsmæssige udfordringer, som platformenes forretningsmodeller
katalyserer. Dette forhold beror først og fremmest på, at disse grupper fører en i
forvejen prekær tilværelse, hvilket bevirker, at de vil have svært ved at undsige sig
det arbejde, som formidles på platformene (se eksempelvis Ravanelle, 2016;
Standing, 2016; Webster, 2016). Man bør derfor ikke uden videre opfatte disse
platforme som harmløse og ønskværdige – de gør sig derimod fortjent til en kritisk
granskning.
Med udgangspunkt i ønsket om at kaste et kritisk blik på dette
mediefænomen, er politisk økonomi en relevant forskningstradition at tage
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udgangspunkt i. Politisk økonomi anlægger overordnet set et kritisk blik på,
hvorledes kapital og ressourcer er fordelt i samfundet og i en medievidenskabelig
kontekst har traditionen særligt fokuseret på sammenhængene mellem medier og
kommunikation og bredere aspekter som magt- og ulighedsstrukturer (Drotner,
2011, p. 212; Golding, 2013). En af grundlæggerne og den største
inspirationskilder til denne forskningstradition er uden tvivl Karl Marx. Marx
regnes i dag for at være en af fædrene til politisk økonomi som kritisk
forskningsperspektiv, og selvom han skrev sin værker for mere end 150 år siden,
har hans teoretiseringer og analyser stadig relevans i dag. På det seneste er den
marxistiske tankegang eksempelvis blevet anvendt til at analysere og fortolke
Occupy Wall Street-bevægelsen og dennes aversion mod samfundets absolut
rigeste top (Fuchs, 2014b).
I de senere år er marxismen og kritisk politisk økonomi da også blevet
revitaliseret indenfor medievidenskaben. Forfattere som Christian Fuchs har
eksempelvis trukket på Marx' ideer til dels at analysere de udnyttelses- og
dominansforhold, som moderne medieteknologier eksponerer internetbrugere for
og dels at præsentere en række normative løsningsforslag, som kan modsætte sig
disse udnyttelses- og dominansforhold (se eksempelvis Fuchs, 2014a; Fuchs, 2016;
Fuchs & Dyer-Witheford, 2012; Fuchs & Mosco, 2012; Rigi, 2013). Som følge heraf
trækker specialet på den marxistiske tankegang til at kaste et kritisk, analytisk blik
på deleøkonomiske platforme som mediefænomen. Dette leder specialet frem til
følgende problemformulering:
Med udgangspunkt i marxistisk teori vil specialet foretage en kritisk
analyse og diskussion af den gruppe af online medier, der kan betegnes
som deleøkonomiske platforme med fokus på at undersøge: 1) hvordan
denne gruppe af medier udnytter brugerne, 2) hvilke udfordringer
denne udnyttelse skaber for samfundet som helhed, og 3) hvilke
samfundsmæssige tiltag der bør initieres for at modsætte sig denne
udnyttelse og dens afledte udfordringer.
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Før specialet påbegynder besvarelsen af denne problemformulering, vil de to
næste afsnit henholdsvis præsentere specialets læsevejledning (afsnit 1.2.0) og
redegøre for specialets struktur og anvendte litteratur (afsnit 1.3.0).

1.1.0. Læsevejledning
Alle kursiveringer i citater er forfatternes egne. Tilføjelser i citater er markeret
med [ ]. » « anvendes udelukkende til citater, mens " " vil blive anvendt til at
præcisere eksempler eller markere forbehold. Specialet anvender desuden
reference-standarden fra American Psychological Association. Når specialet
eksempelvis henviser til "afsnit 5.3.4.", er der tale om det fjerde underafsnit, i det
tredje afsnit, i det femte kapitel.

1.2.0. Specialets struktur og anvendte litteratur
I dette afsnit præsenteres specialets struktur samt den litteratur, der udgør det
teoretiske udgangspunkt for specialets analyser og diskussioner. Specialet består
af 9 kapitler. Det første kapitel indeholder specialets indledning, læsevejledning
samt indeværende afsnit.
Andet kapitel redegør for den uklare terminologi, der knytter sig til
mediefænomenet, udleder en definition og præsenterer en række eksempler på
platforme, der falder indenfor denne definition. I dette kapitel trækker specialet
særligt på forfattere som Guy Standing (2016), Fabo et al. (2017) og Thomas
Puschmann & Rainer Alt (2016), der alle har beskæftiget sig med defineringen af
deleøkonomiske platforme.
Tredje kapitel redegør for specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt og
metode. Her beskrives specialets kritiske perspektiv, det ontologiske og
epistemologiske udgangspunkt, den normative dimension samt specialets metode
og metodiske refleksioner og overvejelser. I dette kapitel trækker specialet særligt
på grundbøger og antologier, der redegør for den marxistiske tankegangs
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videnskabsteoriske udgangspunkt og metode samt Christian Fuchs & Marisol
Sandovals (2014) redegørelser og udlægninger af disse aspekter.
Det fjerde kapitel omhandler udnyttelsen af brugerne, og knytter sig således til det
første punkt i problemformuleringen. Dette kapitel er situeret på mikroniveauet i
kraft af, at kapitlet tager udgangspunkt i de udnyttelsesforhold, som den enkelte
bruger indlejres i. Kapitlet analyserer og diskuterer i den forbindelse udnyttelsen
af brugernes arbejdskraft, platformenes akkumulering af kapital og skabelsen af
merværdi samt kommodificeringen og fremmedgørelsen af brugeren. Kapitlet
tager sit teoretiske afsæt i Christians Fuchs' forfatterskab. Fuchs har med
udgangspunkt i kritisk politisk økonomi og marxistisk teori undersøgt forskellige
former for medie- og informationsteknologier, og har i den forbindelse fokuseret
særligt på sociale medier. Fuchs, og den kritiske forskning i det hele taget, har dog
kun i et sparsomt omfang beskæftiget sig med deleøkonomiske platforme som
analyseobjekt. Fuchs er ikke desto mindre den mest oplagte teoretiker at trække
på, da han er den førende skikkelse indenfor marxistiske analyser af
internetfænomener. Specialets bidrag til forskningen er således, først og fremmest,
at tilvejebringe en analyse af et nyt mediefænomen, der på nuværende tidspunkt
er underbelyst – både generelt set, og ikke mindst i et marxistisk perspektiv. Hertil
kommer, at specialet løbende foretager modificeringer og nuanceringer af Fuchs'
begreber og analytiske pointer, således af disse også er dækkende for
deleøkonomiske platforme. Specialets bidrag består således også i at etablere et
kritisk teoretisk fundament for forståelsen og analysen af deleøkonomiske
platforme som mediefænomen.
Det femte kapitel knytter sig til andet punkt i problemformuleringen, og
tager derfor udgangspunkt i de udfordringer, som udnyttelsen af brugerne skaber
for samfundet som helhed. Kapitlet er situeret på makroniveauet i kraft af, at
specialet her diskuterer en række samfundsmæssige udfordringer, der omhandler
brugernes rettigheder, psykiske velbefindende, juridiske status, kollektive
interesser samt platformarbejdets indflydelse på forståelsen og opfattelsen af
arbejde generelt set. Til at illustrere pointer i disse diskussioner, inddrager
specialet løbende en række forfattere og rapporter, der med udgangspunkt i
forskellige forskningsområder og -traditioner, har beskæftiget sig med
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deleøkonomiske platforme. Diskussionerne vil dog hovedsageligt blive foretaget i
lyset af Guy Standings teoretisering af prekariatet, kombineret med det
marxistiske perspektiv. Kapitlet trækker på denne teoretisering, da prekariatet er
den samfundsklasse, der har sværest ved at undsige sig platformene samtidig med,
at det er relationen mellem platformene og prekariatet, der cementerer de største
udfordringer på samfundsniveauet. Som følge af disse pointer er Standings teori
således velvalgt til at strukturere og styre diskussionerne i dette kapitel. På dette
punkt bidrager specialet således til forskningen ved dels at anskueliggøre de
samfundsmæssige udfordringer, som udspringer af platformenes virke og dels ved
at syntetisere et nyt perspektiv, der kombinerer Standings prekariatsperspektiv
med den marxistiske tankegang.
I lyset af de foregående kapitler præsenterer og vurderer sjette kapitel tre
forskellige samfundsmæssige tiltag, som bør initieres for at modsætte sig
udnyttelsen og dens afledte udfordringer. Dette kapitel knytter sig således til
tredje del af problemformuleringen. Kapitlet fremstillier i den forbindelse 3
overordnede tiltag, der omhandler oplysningsarbejde, fagforenings- og
græsrodsorganisering samt etableringen af alternative deleøkonomiske platforme.
Specialets bidrag til forskningen består således også af præsentationen og
vurderingen af disse normative løsningforslag.
Det syvende kapitel indeholder specialets konklusion, hvor
problemformuleringen besvares, mens det ottende og niende kapitel henholdsvis
indeholder specialets litteraturliste og bilag.
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2.0.0. Hvad er deleøkonomiske platforme?
Formålet med dette kapitel er at definere hvilke platforme, der, i dette speciale,
falder indenfor begrebet deleøkonomiske platforme. Dette vil blive gjort ved dels at
redegøre for begrebets terminologiske ophav (afsnit 2.1.0.) samt at udlede en
definition for deleøkonomiske platforme (afsnit 2.2.0.) og dels ved at skitsere en
række eksempler på de platforme, der falder indenfor definitionen (afsnit 2.3.0.).

2.1.0. Uklar terminologi
På trods af at forskningen indenfor deleøkonomiske platforme har været kraftigt
voksende, eksisterer der hverken terminologisk eller definitorisk konsensus i
relation til dette mediefænomen (Nadeem, 2015, p. 13.). Forskningen har anvendt
mange forskelligartede termer, såsom "on-demand labour platforms" , "gig
economy" og "crowdsourcing platforms" til at betegne denne gruppe af platforme.
Fabo et al. har i den forbindelse peget på, at en myriade af forskellige termer, deres
forskellige konnotationer og definitioner samt forskningens skødesløse og
inkonsistente brug af disse har hindret en terminologisk konsensus (Fabo et al.,
2017, p. 164). I forlængelse heraf kan man desuden pege på, at denne konsensus er
blevet besværliggjort af, at de eksisterende termer enten henviser til platformene
som et mediefænomen i sig selv eller til et paradigme, der konnoterer en specifik
udviklingstendens, som platformene skriver sig ind i. I tabel 1 har specialet oplistet
et udsnit af de mest gængse platforms- og paradigmetermer.

9

Tabel 1: Engelske termer anvendt i litteraturen
Paradigmetermer

Platformstermer

Se eksempelvis

Platform economy

Kenney & Zysman, 2016.

Sharing economy

Nadeem, 2015.

Platform capitalism

Srnicek, 2017.

On-demand labour market

On-demand labour platforms

Fabo et al., 2017

Gig economy

Gig platforms

Schmid-Drüner, 2016

Rentier capitalism

Rentier platforms

Guy Standing, 2016

On-demand economy

On-demand platforms

Maselli et al., 2016

Crowd economy

Crowdsourcing platforms

Webster, 2016

Tabel 1: Tabellen viser et udsnit af de engelske termer, der i forskningslitteraturen anvendes til at beskrive
deleøkonomiske platforme.

For ikke at fortabe sig i en perifer diskussion af platformenes terminologiske
betegnelse har specialet valgt at anvende termen "deleøkonomiske platforme" som
den gennemgående betegnelse. Valget af netop denne term beror på, at den dels
konnoterer en form for deling eller distribution mellem en eller flere parter (deraf
deleøkonomisk platform) og dels understreger, at der er penge og værdier
involveret i denne proces (deraf deleøkonomisk platform). Endelig anvendes ordet
"platform" til at markere, at processen finder sted på en internet- og/eller
mobilbaseret onlineservice. Det er ganske vist blevet påpeget, at termen
"deleøkonomisk platform" minder uhensigtsmæssigt meget om begrebet
"deleøkonomi", hvilket er misvisende, da en stor del af disse platforme, i kraft af
deres kommercielle interesser, ikke kvalificerer sig som værende arketypiske
deleøkonomier (Codagnone & Martens, 2016, p. 6). Ikke desto mindre har specialet
valgt at anvende denne betegnelse, dels fordi det er forholdsvist mundret dansk
ord og dels fordi, at opgaven i det følgende definerer hvilke typer af platforme, der
refereres til, når termen anvendes. Når specialet derimod henviser til det
teknologiske paradigme som de deleøkonomiske platforme skriver sig ind under,
anvendes termen "platformsøkonomien".
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2.2.0. Definition af deleøkonomisk platforme
På trods af det terminologiske kaos har flere forskere og fagfolk allerede forsøgt at
udlede formelle definitioner for mediefænomenet.
Puschmann & Alt har argumenteret for, at det der kendetegner
deleøkonomiske platforme er, at de trækker på strategier, hvor B2P- (business to
peer) og P2P-elementer (peer to peer) fusioneres, hvilket skaber nye former for
hybride forretningsmodeller (Puschmann & Alt, 2016, p. 96). P2P-elementerne ved
disse forretningsmodeller beror på, at brugerne anvender en deleøkonomisk
platform til at producere og distribuere tjenesteydelser til andre brugere via
platformen. B2P-elementerne beror derimod på, at ejerne af platformene dels
kapitaliserer på, at brugerne betaler for at platformen formidler P2P-relationerne
og dels kapitaliserer på at sælge forskellige former for ekstra- eller udvidede
servicer – eksempelvis forsikringer eller forbedrede annonceringsforhold (ibid.).
Der er således tale om en forretningsmodel hvor »The providers produce and
distribute services for consumers, who in turn may also produce and distribute
services for other consumers.« (ibid.). Puschmann & Alts teoretisering bidrager
således med at eksplicitere det forhold, at grænserne imellem B2P- og P2Pelementerne er sløret på disse platforme.
I kontrast til Puschmann & Alts teoretisering stiller Standings definition i
højere grad skarpt på, hvordan platformene skaber økonomisk profit. Standing
peger overordnet på, at deleøkonomiske platforme fungerer som:
»online marketplaces, matching buyers and sellers. They make
money from taking a cut of each transaction, though some offer or
require additional services that they themselves provide, for a fee«
(Standing, 2016, p. 164).
Standings pointe er i den forbindelse, at de deleøkonomiske platforme fungerer
som rentier selskaber, der tjener penge i kraft af, at de blot råder over det
teknologiske apparatur. Han betragter således platformene som arbejdsmæglere
der, mod betaling fra brugerne, udbyder arbejde, hvilket også er grunden til, at han
betegner dem som "rentier platforms" og "labour brookers" (ibid., p. 166). Det
centrale bidrag fra Standings teoretisering er således, at den belyser, hvorledes
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platformene udvinder økonomisk profit ved at placere sig som en uomgængelig
instans i forhold til at udbyde, distribuere og tilgå arbejde.
Mens Standings teoretisering er centreret omkring kommercielle
virksomheder, har Erhvervsministeriet gjort brug af en definition, der også
inddrager ikke-kommercielle virksomheder:
»virksomheder, der har det tilfælles, at de er kommercielle og ikkekommercielle forretningskoncepter, hvor forbrugere og/eller
virksomheder låner, køber og sælger (brugte) varer, bytter eller lejer
produkter eller sælger/køber tjenesteydelser af/til hinanden
gennem internetbaserede platforme« (Erhvervsministeriet, 2017).
Denne definition er i udgangspunktet meget bred, eftersom den omfatter både
kommercielle og ikke-kommercielle P2P- og B2P-koncepter. En styrke ved denne
definition er dog, at den dels understreger hvilke handelssituationer (køb, salg,
leje, lån eller bytning) som brugerne indgår i og dels, at der kan være tale om
handel med fysiske varer såvel som tjenesteydelser.
Med inspiration i disse teoretiseringer og definitioner, har specialet
formuleret sin egen definition af deleøkonomiske platforme, der lyder:
En deleøkonomisk platform er en online markedsplads, der er ejet af
en kommerciel virksomhed, og som er kendetegnet ved, at
virksomheden hovedsageligt tjener penge på, at brugerne anvender
platformens servicer til at købe, sælge, leje, udleje, låne eller bytte
varer eller tjenesteydelser.
Denne definition er formuleret af følgende årsager. For det første fordi den, i tråd
med Puschmann & Alts teoretisering, muliggør en forståelse af deleøkonomiske
platforme som et sted, der besidder både B2P- og P2P-relationer. For det andet
fordi den, på linje med Standings teoretisering fokuserer på, at virksomhederne
kapitaliserer på brugernes anvendelse af platformene. I den forbindelse bør man
bide mærke i, at definitionen ikke udelukker, at virksomhederne også kan
kapitalisere på salg af ekstra- eller udvidede servicer: eksempelvis salg af
forsikringer. For det tredje fordi definitionen, på samme vis som
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Erhvervsministeriets definition, specificerer de forskellige former for
handelssituationer (køb/salg, leje/udleje, lån eller bytte), som brugerne indgår i og
ligeledes understreger, at der på disse platforme kan handles med fysiske
genstande såvel som tjenesteydelser. Kardinalpunktet for denne definition er dog
stadig, at platformene kapitaliserer på den handelssituation, som brugerne indgår
med hinanden i. Definition omfatter endvidere kun platforme, der har karakter af
at være kommercielle virksomheder, hvilket tilvejebringer en vis ensartethed i de
platforme, der falder indenfor definitionen og samtidig sikrer, at de ikkekommercielle platforme udsættes for den kritik, som specialet retter mod de
kommercielle platforme. Endelig bør man bemærke, at når ovenstående definition
henviser til “brugerne”, er der hovedsageligt tale om private individer, der benytter
sig af platformene. Dette er dog ikke ensbetydende med, at kommercielle
virksomheder ikke også figurerer som brugere på deleøkonomiske platforme, da
de, på lige fod med private brugere, også kan købe varer og tjenesteydelser
gennem platformene. I den forbindelse bør det dog understreges at specialet, i
kraft af problemformuleringen, udelukkende retter sit analytiske blik mod de
udnyttelsesforhold, som platformene eksponerer de private brugere/individer for.

2.3.0. Eksempler på platforme
Et af de naturlige spørgsmål der rejser sig ovenpå ovenstående definition, er hvilke
konkrete, deleøkonomiske platforme, der falder indenfor definitionens rammer? I
den forbindelse kan man indledningsvist pege på, at det vil være noget nær
umuligt at opstille en udtømmende liste med navnene på alle de virksomheder, der
falder indenfor rammerne af definitionen. Dette skyldes, at der (formodentligt)
eksisterer utallige små entreprenante virksomheder, der løbende etableres og
lukkes, samtidig med at en række af disse virksomheder endnu ikke har
færdigudviklet deres platformskoncept og derfor endnu ikke kan kategoriseres
som enten kommercielle eller ikke-kommercielle.
Erhvervsministeriet har ikke desto mindre udgivet en liste med mere end
142 forskellige platforme som danskerne anvender. Listen er vedlagt som bilag i
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afsnit 9.1.0. Man bør dog tage visse forbehold i forhold til denne liste. For det første
er ministeriets definition, som anført i forgående afsnit, relativt bred, hvilket
bevirker at listen også omfatter koncepter som Wikipedia. For det tredje er optag
på listen ikke forbundet med en juridisk vurdering af virksomhedernes
forretningsmodeller. Endelig er kan listen ikke siges at være udtømmende
samtidig med at den opdateres løbende (Erhvervsministeriet, 2017).
Med udgangspunkt i denne liste har specialet ikke desto mindre fundet
frem til, at 46% af de platforme der figurerer på listen falder inden for specialets
definition af deleøkonomiske platforme. Denne opgørelse er vedlagt som bilag i
afsnit 9.2.0. I det følgende vil specialet kort skitsere de mest prominente og
anerkende af disse platforme indenfor kategorierne: Salg af fysiske ting, leje af
overnatningsmuligheder, bestilling og betaling af transportydelser samt salg og
køb af tjenesteydelser. Formålet hermed er, at give læseren en indføring i
omfanget og diversiteten af de servicer og forretningskoncepter, som disse
deleøkonomiske platforme bygger på.

2.3.1. eBay - salg af fysiske ting
Som navnet antyder er eBay en form for online handelsbugt. Virksomheden blev
lanceret i 1995 og tjener i dag penge på, at brugerne sælger og køber nye og brugte
varer, enten ved normal e-handel eller ved online-auktioner. Overordnet set består
eBays forretningsmodel af, at virksomheden tager en procentdel af salgsprisen –
nogle tilfælde helt op til 10%, når en vare forhandles gennem platformen. Samtidig
tager platformen sig også betalt for, at brugerne tilkøber ekstra servicer,
eksempelvis forlænget levetid på annoncer, "her og nu"-salg eller at
auktionsbudene starter ved et fastsat minimumsbeløb. eBay opererer i dag i mere
end 30 lande.

2.3.2. Airbnb – leje af overnatningsmuligheder
Navnet Airbnb skal læses som "airbed-and-breakfast" og henviser til, at
grundlæggerne af virksomheden i 2008 brugte en luftmadras til at indlogere deres
første gæst. I dag omfatter Airbnb mere end 2 millioner overnatningsmuligheder i
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192 lande og 33.000 byer, hvilket gør virksomheden til en af de største aktører
indenfor udlejning og booking af overnatningsmuligheder. Når en booking fortages
via platformen tager Airbnb en takst på 6-12% af den samlede pris for gæsterne og
3-5% af værtens indtjening. Derudover sælger Airbnb også tilkøb af forskellige
former for forsikringer, der dækker eventuelle skader på inventar.

2.3.3. Uber – bestilling og betaling af transportydelser
Uber er en amerikansk it-virksomhed, der er mest kendt for sin GPS- og
internetbaserede platform til bestilling og betaling af private transportydelser.
Uber blev grundlagt som "UberCab" i 2009, app'en blev udgivet samme år og
allerede i 2012 udvidede virksomheden sine aktiviteter til det internationale
marked. Uber tjener, overordnet set, penge på at tage procentdele og gebyrer når
brugerne anvender platformens servicer. De konkrete elementer i forhold til
fastsættelsen af prisen, både for selve transportydelsen og Ubers gebyrer, varierer
dog fra land til land og i nogle tilfælde endda fra by til by. Det er derfor umuligt at
fastslå konkrete beløb eller procentsatser for Ubers service.

2.3.4. Fiverr og TaskRabbit – salg af tjenesteydelser
Fiverr og TaskRabbit er to virksomheder, der har det til fælles, at de tilbyder køb
og salg af forskellige tjenesteydelser. Fiverr beskæftiger sig med formidlingen af
digitale tjenesteydelser, såsom grafisk- og visuelt arbejde. TaskRabbit beskæftiger
sig derimod med formidlingen af fysiske opgaver, såsom håndværkeropgaver og
manuelt arbejde af forskellig karakter. Begge virksomheder kapitaliserer på de
finansielle transaktioner mellem køber og sælger. Disse gebyrer varier fra 10-30%
for den enkelte opgave. Fiverr kan i dag tilgås fra hele verden, mens TaskRabbit
stadig kun kan anvendes i USA. Sidstnævnte har ikke desto mindre planer om at
udvide til det globale marked.
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3.0.0. Specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt og
metode
Formålet med dette kapitel er at redegøre for specialets videnskabsteoretiske
udgangspunkt og anvendte metodologi, der, som det fremgår af specialets
problemformulering, trækker på marxistisk teori. Dette vil blive gjort ved
indledningsvist at redegøre for, hvorfor denne tilgang er relevant i relation til
deleøkonomiske platforme (afsnit 3.1.0). Herefter følger fire afsnit der beskriver
specialets ontologi, epistemologi, normative dimension og metode (afsnit 3.2.0.3.5.0). Kapitlet afsluttes med et afsnit der beskriver specialets metodiske
overvejelser og refleksioner (afsnit 3.6.0.).

3.1.0. Specialets kritiske perspektiv
Der hersker ingen tvivl om, at Marx er en af hovedskikkelserne indenfor den
kritiske forskningstradition. Kapitalen: Kritik af den politiske økonomi, er et af
hovedværkerne inden for den kritiske teori, hvor Marx viser at realiseringen af de
klassiske liberale ideer ikke fører til den ønskede frihed og emancipation, men
derimod til et uretfærdigt og undertrykkende samfund, der kontrolleres af den
kapitalistiske ideologi (Fuchs & Dyer-Witheford, 2012, p. 785; Langergaard &
Koch, 2015, p. 252). Samtidig er det en gængs opfattelse, at Marx formulerede det
kategoriske imperativ for den kritiske teori med sætningen: »to overthrow all
conditions in which man is a degraded, enslaved, neglected, contemptible being«
(Marx som gengivet i Fuchs, 2014b, p. 14).
På trods af at Marx indtager en central position indenfor den kritiske
forskning, er det ikke desto mindre relevant, at sætte spørgsmålstegn ved dels,
hvad en 150 år gammel teoretisering kan bidrage med i det enogtyvende
århundrede og dels, hvorledes denne teoretisering har relevans for et så nyt og
komplekst fænomen som deleøkonomiske platforme. Der hersker i den forbindelse
ingen tvivl om, at der er enorme forskelle på det kapitalistiske samfund som Marx
kritiserede, og de samfund vi i dag lever i. Kapitalismen har siden Marx' tid
udviklet sig i mange forskellige retninger og antager derfor i dag et væld af former,
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afskygninger og funktioner, som selv ikke Marx ville have kunnet forudse.
Deleøkonomiske platforme er en af disse udviklingstendenser.
Selvom kapitalismen har gennemgået en enorm udvikling siden Marx' tid,
kan man ikke desto mindre argumentere for, at hans teorier stadig gør sig
gældende. Uanset om der er tale om 1800-tallets industrifabrikker eller
deleøkonomiske platforme, så hviler begge disse fænomener på en række fælles
strukturer, mekanismer og dynamikker, som er fundamentale for kapitalismen
som produktionssystem. Samfundet er stadig modsætningsfyldt. Kapitalisten står i
kontrast til arbejderen, uanset om arbejderen sidder ved samlebåndet eller ved
computeren; ejeren står i kontrast til ikke-ejeren, uanset om der er tale om
ejerskabet over industrimaskiner eller moderne informationsteknologier; og den
fattige står i kontrast til den rige, uanset om den rige har kapitaliseret på
opførelsen af den første jernbane eller en digital informationsvirksomhed.
Samtidig står det klart, at det hovedformål som den marxistiske tankegang hviler
på – at afdække og kritisere de undertrykkelsesforhold, der eksisterer i samfundet
– stadig har sin relevans i dag, eftersom nutidens samfund ingenlunde er fri for
undertrykkelse og dominans. Et forhold der også gør sig gældende for nye
informationsteknologier som deleøkonomiske platforme.
Den marxistiske tankegang er et prisme der ofte anvendes indenfor den
kritiske, politisk-økonomiske forskningstradition. Kritisk politisk økonomi
indenfor medievidenskaben beskæftiger sig med det kapitalistiske samfunds
fordeling af ressourcer i relation til informationsteknologier, og fokuserer på
områder som ejerskab, kontrol, magt, klasse, strukturel ulighed, modsætninger og
modstand (Fuchs, 2016, p. 3). Det karakteristiske ved denne disciplin er, at den: 1)
er normativ i og med at den beskæftiger sig med kritikken af
undertrykkelsesforhold, hvilket udmønter sig i analyser, der kan støtte
kommunikationspolitisk ageren og handlen; og 2) er holistisk eftersom dens
forklaringer vægter helheden fremfor enkeltdelene; og 3) ofte arbejder tværfagligt
for at opnå forståelse for de politiske, sociale og kulturelle konsekvenser af
mediernes økonomiske struktur (Golding, 2017).
Den marxistiske tankegang koblet med kritisk politisk økonomi er således
et relevant og naturligt perspektiv at anlægge, når man, i tråd med specialets
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problemformulering, ønsker at fortage en kritisk medievidenskabelig analyse af
deleøkonomiske platforme. Inden dette perspektiv kan tages i brug, er det dog
nødvendigt at forstå dets ontologiske og epistemologiske niveauer, som dette
perspektiv er funderet på.

3.2.0. Specialets ontologiske udgangspunkt
Med udgangspunkt i Marx' teorier, kan to ontologiske domæner identificeres:
fremtrædelsesformer og bagvedliggende væsensforhold. Marx peger på at:
»[f]remtrædelsesformerne reproducerer sig umiddelbart spontant som gængse
tankeformer, væsensforholdene må derimod først afdækkes af videnskaben«
(Marx som gengivet i Nielsen & Poulsen, 2014, p. 116). Videnskabens opgave er
derfor at og dykke ned under den umiddelbare overflade (fremtrædelsesformerne)
for derved at undersøge og afdække de relationer og strukturer, der kommer til
udtryk som tendenser på virkelighedens dybe niveau (væsensforholdene), og
således identificere de diskrepanser der (ofte) eksisterer imellem disse to
domæner (Nielsen, 2012, p. 156).
Den marxistiske tankegang er netop optaget af at vise, hvordan det
kapitalistiske samfund indeholder en række forhold, der er skjult for befolkningen,
og som den derfor ikke er i stand til at indse. Videnskabens opgave er derfor at
afdække og afsløre disse skjulte sammenhænge. Denne position kan derfor
karakteriseres som realisme, eftersom den betragter virkeligheden som
eksisterende uafhængigt af menneskers diskurser og viden om den (Nielsen &
Poulsen, 2014, p. 117).
Specialet lægger sig i forlængelse af dette ontologiske udgangspunkt,
eftersom ønsket netop er trænge bag om de aspekter ved deleøkonomiske
platforme, der, ved første øjekast, fremstår simple, retfærdige og velbegrundede,
men som ved en nærmere analyse afslører kritisable forhold; dels for brugerne der
anvender platformene, og dels for samfundet som helhed. Til dette formål er denne
ontologi særlig favorabel, eftersom den tilfører analyserne en analytisk dybde, der
kommer til udtryk ved en refleksiv granskning af virkelighedens
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fremtrædelsesformer og bagvedliggende væsensforhold i relation til
deleøkonomiske platforme. Samtidig bidrager denne ontologi også til at afsløre
skjulte relationer og forhold på deleøkonomiske platforme, der, i tråd med
specialets problemformulering, gøres til genstand for kritik.

3.3.0. Specialets epistemologiske udgangspunkt
På det epistemologiske plan anvender den marxistiske tankegang dialektik som et
værktøj for erkendelsesprocessen. Dialektik kan, overordnet set, forstås som den
opfattelse, at fænomener og udviklinger må forstås ud fra et samspil mellem
modsætninger – et forhold der samtidig medfører at samfundets sociale relationer
ikke bør opfattes som uforanderlige, men derimod som noget, der kan omskabes
gennem politisk praksis. I den klassiske hegelianske dialektik er der tale om, at
noget værende bliver negeret af noget andet og så ophævet i et tredje, hvilket,
forsimplet set, kan formuleres som bevægelsen tese-antitese-syntese. Med
inspiration i den hegelianske dialektik formulerede Marx sin alternative
materialistiske dialektik, »hvor dialektiske relationer er rodfæstet i konkrete
samfundsmæssige praksisser« (Nilsen & Poulsen, 2014, p. 120). Marx analyserede
således en række forhold og elementer i det kapitalistiske samfund med
udgangspunkt i det epistemologiske aksiom, at man ikke kan forstå det ene
element uden det andet, og at forholdet imellem disse elementer er
modsætningsfyldt. Eksempler her på er: arbejder/kapitalist, ejer/ikke-ejer og
rig/fattig (ibid.; Fuchs, 2014b, p. 15).
Specialet lægger sig i forlængelse af denne epistemologiske position,
eftersom der trækkes på den opfattelse, at samfundets strukturer og relationer må
erkendes, dels med udgangspunkt i den opfattelse, at samfundet er foranderligt og
kan omskabes igennem politisk praksis og dels, at viden om samfundet kan
erkendes gennem den dialektiske tænkning, hvor både de overfladiske og dybere
niveauer undersøges. Fordelen ved denne position er, at den dialektiske tænkning
er et effektivt værktøj til at belyse og forstå de forskellige elementer og indbyrdes
modsætningsforhold, der er på spil i forbindelse med deleøkonomiske platforme.
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Samtidig bidrager denne position også med antagelsen at ingen af de forhold, der
kendetegner deleøkonomiske platforme, er endegyldigt givet, men derimod noget,
der, i kraft af kritiske erkendelse og politisk handlen, kan ændres.

3.4.0. Specialets normative dimension
Den marxistiske tankegang indeholder en klar normativ dimension eftersom den
sjældent nøjes med blot at registrere, hvordan virkeligheden er, men også
forholder sig til hvordan den bør være, og hvordan denne tilstand kan realiseres.
Der er her tale om en kritik af samfundets herskende ideologier. Begrebet
ideologier skal i den forbindelses forstås ved:
»Ideologies are pratices and modes of thought that present aspects
of human existence that are historical and changeable as eternal and
unchangeable. « (Fuchs, 2014b, p. 17).
Ideologiernes evne til at fremstille sig selv som uendelige og uforanderlige er
netop grunden til, at den kritiske teori har som formål, at gøre mennesket
opmærksom på de udfordringer som ideologierne avler, oplyse dem om roden til
disse udfordringer, og angive hvordan disse udfordringer kan takles og overvindes.
Specialet lægger sig i forlængelse af ovenstående pointer, eftersom
specialets analyser ikke kun registrerer og kritiserer de udfordringer og
problemer, som de deleøkonomiske platforme afføder, men også forsøger at vise,
hvordan disse problemer kan overkommes. Til det formål er idéen om
ideologiernes magtfulde essens særlig nyttig i og med, at den giver anledning til at
søge bag om de ideologier, der legitimerer platformenes virke og således bidrager
til at skærpe den samlede kritik. Der må for læseren derfor ikke herske nogen tvivl
om, at specialet indeholder og trækker på en normativ dimension, som lægger sig i
forlængelse af marxismens kategoriske imperativ og tankemåde.

20

3.5.0. Specialets metode
I kraft af det anlagte kritiske, marxistiske perspektiv, det ontologiske og
epistemologiske udgangspunkt samt den normative dimension, kan specialets
metodiske greb beskrives som metodologisk holisme. Det, der kendetegner den
metodologisk holisme er, at den tager sit afsæt i forklaringer af sociale forhold,
hvor helheden vægtes frem for enkeltdelene, og hvor den tilvejebragte analyse
fokuserer på sociale helheder, større sociale sammenhænge og strukturer eller
kollektiver, frem for på enkeltstående individer (Jacobsen, 2015, p. 544). Christian
Fuchs & Marisol Sandoval abonnerer eksempelvis på denne metodologiske
holisme. De argumenter for, at den kritiske forskning er bedst tjent med at undgå
»particularistic analyses that focus only on single elements of single production
processes« og i stedet bør fortage »holistic analyses that focus on the totality of
elements and networks that determine and shape digital labour« (Fuchs &
Sandoval, 2014, p. 515). I forlængelse her af henviser Fuchs & Sandoval til, at et
holistisk studie af digitale fænomener må tage særligt højde for seks områder:
produktionsmidlerne, arbejdskraften, de relationer som arbejdskraften indgår i,
selve produktionsprocessen, det produkt der skabes samt den lovgivning der
omkranser disse områder (ibid., p. 504).
Samlet set benytter specialet sig således af den holistiske metodologi ved
dels at trække på en tankegang, hvor helheden vægtes fremfor enkeltdelene, og
dels ved lade specialets analyser og diskussionerne centrere sig omkring de seks
områder, som Fuchs & Sandoval udpeger som centrale.

3.6.0. Specialets metodiske overvejelser og refleksioner
Med udgangspunkt i specialets problemformulering står det klart, at formålet med
dette speciale er, at undersøge deleøkonomiske platforme i et holistisk perspektiv
der italesætter en generel kritik. Som følge her af har specialet anlagt er
perspektiv, der fokuserer på platformene som et alment mediefænomen fremfor
en næranalytisk granskning af en enkelt platform. Specialet har således fortaget en
metodisk afvejning mellem "det generelle" versus "det specifikke", hvor specialets
ønske om at kunne undersøge en række overordnede problematikker og
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udfordringer har medført, at analyseobjektet i dette speciale er deleøkonomiske
platforme som et alment mediefænomen i sig selv, hvilket resulterer i, at de mere
generelle perspektiver og tendenser betones fremfor de specifikke. På den anden
side må man dog holde sig for øje, at styrken ved eksempelvis medietekstanalysen
eller receptionsanalysen som forskningsmetode er, at de evner at gøre analyserne
mere "grounded" i kraft af, at de (ofte) orienterer sig mod et enkelt og specifikt
analyseobjekt (Charmaz, 2006, p. 2). Svagheden ved disse metodiske tilgange er
dog, at de vil have sværere ved at trænge bag de udnyttelsesforhold og
samfundsmæssige problematikker på et mere generelt niveau, hvilket netop er
omdrejningspunktet for specialets problemformulering. Udfordringen ved at
anlægge et mere generaliserende og holistisk perspektiv er dog, at analyserne ikke
"groundes" i empiriske forhold. For at imødegå denne udfordring henviser
specialet løbende til forskellige empiriske eksempler, der illustrerer og
underbygger specialets argumenter og analytiske pointer. Dette er dog ikke
ensbetydende med, at specialet ikke er opmærksom på, at deleøkonomiske
platforme antager mange forskelligartede former og funktioner (jf. afsnit 2.2.0.).
Dette forhold er dog ikke problematisk i kraft af, at specialets holistiske tilgang
netop undersøger og italesætte en række generelle problematikker, som gør sig
gældende på tværs af platformenes indbyrdes nuancer.
Det marxistiske perspektiv er et andet område hvor specialet har gjort sig
en række metodiske overvejelser og refleksioner. Når marxismen anvendes som
prisme til at beskue et hvilket som helst fænomen står det klart, at analyserne vil
centrere sig om at afdække forskellige undertrykkelses- og dominansforhold, da
dette netop er essensen og formålet med tankegangen (Knicheloe & McLaren,
2008, p. 406). En udfordring ved den marxistiske tankegang er derfor, at man kan
anklage den for at besidde en vise mængde forudindtagethed, eftersom at de
tilvejebragte analyser ofte starter og slutter med marxismen. Udtrykt på en anden
måde vil det være usandsynligt, at man med marxismen som analytisk prisme vil
finde emancipation og menneskelig selvudfoldelse frem for dominans og
undertrykkelse, når man undersøger et fænomen (ibid.). På den anden side er
dette en naturlig og uundgåelig begrænsning ved marxismen, og derfor også en
åbenlys præmis, som dette speciale bør læses i lyset af. Selvom denne præmis kan
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opfattes som en begrænsning, kan den på den anden side også betragtes som en
kreativ nødvendighed »[that] supports the discovery of the not yet known, going
beyond previously established knowledge and challenging accepted thinking«
(Whittemore et al, 2001, p. 526).
Ovenstående refleksioner medfører at specialet kan kritiseres på to fronter.
For det første vil man kunne bestride de ontologiske, epistemologiske og
normative niveauer som specialet trækker på. En sådan form for kritik vil altid
være reel. Det falder dog udenfor formålet og omfanget for dette speciale at
imødegå denne form for kritik, da det marxistiske udgangspunkt netop udgør en
overodnet præmis og forudsætning.
For det andet vil specialet også altid kunne blive kritiseret og udfordret på
de argumenter, analytiske pointer og konklusioner som præsenteres. Denne pointe
bringer indeværende afsnit videre til de overvejelser og refleksioner, der knytter
sig til validiteten af specialets konklusioner og fund. Whittemore et al. peger her
på, at validitetsbegrebet indenfor den kvalitative forskning:
»is both a regulative ideal and a relative ideal, meaning that it has to
be evaluated in relationship to the purposes and the circumstances
of the research« (ibid., 2011, p. 528).
Man kan således indledningsvist pege på, at validiteten af de resultater som
specialet tilvejebringer bør læses i konteksten af specialets formål og præmisser.
Her til kommer at Whittemore et al. argumenterer for, at al viden, uanset omfanget
af dens empiriske og/eller teoretiske fundering, er usikker (ibid.). Ikke desto
mindre kan man pege på, at validiteten af kvalitativ forskning kan vurderes i
forhold til kriterierne: Troværdighed og autenticitet samt kritikalitet og integritet
(ibid. p. 530). Specialet vil i den forbindelse sikre troværdigheden ved at
præsentere teorien og de afledte argumenter på en måde, der er gennemskuelig og
som på pålideligvis spejler sig platformenes faktisk virke. For at sikre
autenticiteten gør specialet løbende brug af diskussioner og refleksioner, som har
til formål at nuancere specialets analytiske pointer. Disse diskussioner og
refleksioner bidrager samtidig også til at sikrer kritikalitet, eftersom alternative
forklaringer og perspektiver således bringes på banen, selvom den marxitiske
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tankegang er den dominerende. Her til kommer at de anvendte teoretiseringer
løbende undergår modificeringer og nuanceringer med det formål at afspejle og
undersøge mediefænomenet på bedst mulig vis. Ovenstående forhold bidrager
endvidere til at understøtte integritetskriteriet, eftersom kritisk selvrefleksion,
brug af etableret og anerkendt forskningslitteratur samt gennemskuelighed i de
præsenterede resultater støtter op om den samlede validitet af specialets
konklusioner og resultater.
I lyset af ovenstående refleksioner bør man dog holde sig for øje, at
fuldstændigt almengyldige og valide resultater aldrig vil kunne præsenteres i et
kvalitativt forskningsøjemed. Resultaterne bør derimod invitere læseren til
løbende at foretage kritiske refleksioner og vurderinger (Whittemore et al., 2011,
p. 535).
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4.0.0. Udnyttelse af brugerne
I dette kapitel vil specialet besvare første del af problemformuleringen: Hvordan
udnytter deleøkonomiske platforme brugerne? Dette vil blive gjort ved løbende at
indføre relevant teori, der danner udgangspunkt for specialets analytiske pointer
og bidrager til besvarelsen af problemformuleringen. Læseren bør i den
forbindelse bemærke, at det analytiske niveau er situeret omkring brugerne som
en gruppe af individer, der benytter sig af deleøkonomiske platforme. Kapitlet
beskæftiger sig således først og fremmest med den form for udnyttelse som
brugerne udsætte for, mens det efterfølgende kapitel derimod beskriver og
diskuterer, hvilke konsekvenser og perspektiver denne form for udnyttelse har for
samfundet som helhed.
Det teoretiske udgangspunkt for dette kapitel er Christian Fuchs
forfatterskab, der overordnet set består af kritiske, marxistiske analyser af medieog informationsteknologier. Selvom Fuchs kun i meget begrænset omfang har
kommenteret på deleøkonomiske platforme, er hans udlægning og
operationalisering af Marx' værker og begreber ikke desto mindre også
anvendelige til at beskrive og analysere deleøkonomiske platforme. Dette forhold
beror på, at begreberne kaster lys over en række dynamikker og strukturer, der
kan spores på tværs af forskellige internetbårne mediefænomener – såsom sociale
medier, onlinesøgemaskiner og ikke mindst deleøkonomiske platforme. Selvom
Fuchs teoretisering er veludviklet, er den dog langt fra fuldent i forhold til at
analysere deleøkonomiske platforme som et mediefænomen. Specialet tilføjer
derfor løbende modifikationer til og nuanceringer af Fuchs teorier og begreber,
hvilket sikrer, at analysen bliver mere finkornet og adækvat i forhold til
deleøkonomiske platforme.
Kapitlet vil indledningsvist, med udgangspunkt i work/labourdistinktionen, analysere arbejdsformen på deleøkonomiske platforme samt den
arbejdstager-arbejdsgiverrolle som brugerne placeres i (afsnit 4.1.0.). Herefter
følger andet afsnit, der tager udgangspunkt i systemet af produktive kræfter, til at
analysere den rolle, som brugerne indtager i det økonomiske kredsløb (afsnit
4.2.0.). Med udgangspunkt i kommodificeringsbegrebet analyser tredje afsnit den
vareliggørelsesproces, som brugerne undergår på de deleøkonomiske platforme
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(afsnit 4.3.0.). Fremmedgørelses-begrebet er omdrejningspunktet for det fjerde
afsnit, hvor analysen fokuserer på hvordan brugeren alieneres fra sig selv og de
ejendele som anvendes på de deleøkonomiske platforme (afsnit 4.4.0.). Kapitlet
bliver afsluttet af et sammenfattende afsnit, der præsenterer specialets
delkonklusioner (afsnit 4.5.0.). Selvom kapitlets analyser er struktureret i forhold
til forskellige bestanddele ved deleøkonomiske platforme, bryder dette ikke med
specialets metodologiske holisme, da analyserne i fællesskab viser hvordan disse
bestanddele af udnyttelsen er gensidigt forbundet og hvordan de i fællesskab
konfigurerer og former den samlede udnyttelse af brugerne.

4.1.0. Udgangspunktet for forståelsen af arbejde
I dette afsnit præsenterer specialet sit teoretiske udgangspunkt for forståelsen af
begrebet arbejde.
For at kunne analysere den form for arbejde, som finder sted på
deleøkonomiske platforme, er man indledningsvist nødt til at forstå forskellen på
work og labour-begreberne. Marx er ophavsmanden til en af de mest
indflydelsesrige teoretiseringer af arbejdets væsen og funktion, og hans teori er
derfor et godt udgangspunkt for denne forståelse.
På engelsk kan man fortage en semantisk distinktion imellem begreberne:
work og labour. Fuchs peger i den forbindelse på at:
»Labour is a necessarily alienated form of work, in which humans do
not control and own the means and results of production« (Fuchs,
2014a, p. 34).
Dette forhold kendetegner samtidig arbejdsdelingen i et klassesamfund.
Work er derimod et mere generelt koncept. Dét betegner den proces, hvor
mennesker ved hjælp af teknologier transformerer naturen og samfundet for
derigennem at frembringe forskellige goder, som tilfredsstiller menneskelige
behov (ibid.).
Forenklet set kan man altså betragte labour som et betalt arbejde, mens
work er den mest generelle betegnelse for at gøre noget, uden at der er penge

26

involveret. På dansk er det desværre ikke muligt at fortage den samme semantiske
distinktion. Specialet vil derfor i det følgende anvende termen "arbejde" som
reference til labour begrebet, med mindre andet er angivet.
Ifølge Marx er arbejde en formgivende aktivitet, der igennem
produktionsprocessen skaber en ny objektiv form – et nyt produkt.
Arbejdsprocessen kan således koges ned til tre simple elementer: 1) en
formålsbestemt aktivitet, 2) det objekt som arbejdet bliver udført på og 3) og de
instrumenter som anvendes til at fortage arbejdet med. Marx anvender i den
forbindelse den heglianske dialektiske trekant til at illustrere denne proces (figur
1).

Figur 1: Systemet af produktive kræfter

Figur 1. Systemet af produktive kræfter indtegnet i den
heglianske dialektiske trekant. Frit gengivet efter Fuchs,
2014a, p. 37.

Subjektet anvender sin arbejdskraft (eng: labour-power), der skal forstås som de
mentale og fysiske evner mennesket er i besiddelse af, til at skabe et produkt.
Arbejdskraften anvendes i den forbindelse på et objekt – også kaldt objektet for
arbejde (eng: object of labour). Et objekt kan først siges at være gjort til et objekt
for arbejde, når en form for råmateriale eller naturlig ressource, enten fysisk eller
immateriel, er blevet transformeret af arbejdskraften. Til denne transformation
gør subjektet brug af instrumentet for arbejde (eng: instrument of labour), som er
en eller flere teknologier, der styrer subjektets arbejde og således indskriver
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arbejdet i objektet. (Fuchs, 2013, p. 36). Resultatet af denne arbejdsproces er
produktet (eng: labour product).
Det karakteristiske ved produktet er, at det besidder en eller flere former
for nytteværdier (eng: use-values). Nytteværdibegrebet beskriver den eller de
egenskaber, som et produkt indeholder, og som gør det anvendeligt i forskellige
sammenhænge. Med andre ord »The usefulness of a thing makes it a use-value«
(Marx som gengivet i Fuchs, 2014, p. 36.). Dette medfører endvidere, at det ikke
kun er fysiske produkter, der indeholder nytteværdier. Viden, tanker, ideer og
informationer kan også indgå i arbejdsprocessen og derved gøres til genstand for
et immaterielt produkt med en nytteværdi (ibid.). Hele denne arbejdsproces
betegner Marx endvidere som Systemet af produktive kræfter (eng: The system of
productive forces), hvilket danner udgangspunkt for en nærmere analyse af
produktionsforholdene for brugerne, der følger i afsnit 4.2.0.
Selvom denne teoretisering af arbejdets beskaffenhed forekommer
forholdsvist abstrakt, så kan den ikke desto mindre bidrage til at analysere, hvilke
arbejdsmæssige forudsætninger og konfigurationer brugerne er underlagt, når de
gør brug af deleøkonomiske platforme.

4.1.1. Det digitale arbejde
Med udgangspunkt i ovenstående teoretisering vil specialet i det følgende fortage
en kritisk analyse og diskussionen af det arbejde og de arbejdsroller, som brugerne
gøres til genstand for, når de benytter sig af deleøkonomiske platforme.
Hvad enten der er tale om et Uber-lift, udlejning af et Airbnb-værelse eller
salg af en tjenesteydelse på TaskRabbit, er der ikke nogen tvivl om, at der er penge
involveret mellem de parter, der indgår i handelsprocessen – både imellem
brugerne og platformene og internt mellem brugerne. Man kan derfor
indledningsvist pege på, at disse platforme formidler digital labour fremfor digital
work. I den forbindelse kan man ganske vist påpege, at en Airbnb-udlejning eller
en TaskRabbit-rengøringsopgave finder sted i den fysiske verden, og arbejdet kan
derfor ikke karakteriseres som digitalt. Men eftersom arbejdet formidles,
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organiseres og struktureres af online platforme, der er bygget på et digitalt
fundament, og da arbejdet aldrig ville været kommet i stand uden den digitale
teknologi, kan termen "digitalt arbejde" med rette anvendes til at beskrive
arbejdsformen på disse platforme. Digitalt arbejde omfatter således både arbejde,
der udføres på og i kraft af et digitalt medie, eksempelvis en computer og arbejde,
der er blevet formidlet igennem et digitalt medie men udføres i den fysiske verden.
Dette forhold har specialet illustreret i figur 2, der viser hvordan digtalt arbejde på
deleøkonomiske platforme både kan opfattes som en delmængde af arbejdet i den
fysiske verden, og som et isoleret alternativ der udelukkende finder sted i en
digital verden.

Figur 2: Arbejde på deleøkonomiske platforme

Figur 2. Figuren illustrerer sfæren for digitalt arbejde på
deleøkonomiske platforme.

For at kunne analysere den digitale arbejdsproces på deleøkonomiske platforme
nøjere, må man dog indledningsvist forstå, hvilke parter der indgår i selve
processen. Fuchs abonnerer i den forbindelse ofte på et perspektiv der betoner en
statisk relation mellem brugerne på den ene side og platformsejerne på den anden
(se eksempelvis Fuchs, 2014a; Fuchs, 2014b). Dette perspektiv er dog for simpelt i
relation til deleøkonomiske platforme, da man her må tage højde for at brugerne
kan indtage mere end én position. Specialet opfatter derfor arbejdsprocessen på
disse platforme som et samspil mellem tre forskellige positioner: arbejdsformidler,
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arbejdstager og arbejdsgiver. Specialet har udviklet en figur der illustrerer denne
proces (figur 3). Med udgangspunkt i figur 3 kan man pege på, at der er tale om to
produktionsakser, som hver danner udgangspunktet for skabelsen af et produkt
med en tilhørende nytteværdi.

Figur 3: Arbejdsprocessen på deleøkonomiske platforme

Figur 3. Arbejdsprocessen på deleøkonomiske platforme
fordelt på produktionsakserne.

På det overfladiske niveau er der tale om et dialektisk forhold mellem en
arbejdstager på den ene side og en arbejdsgiver på den anden side. Det som disse
to parter har til fælles er, at de begge figurerer som brugere på platformen, og at de
derfor begge indgår i brugerproduktionsaksen. Denne akse er kendetegnet ved, at
brugerne producerer et produkt som sælges til en anden bruger via en
deleøkonomisk platform. Hvad enten der er tale om et Uber-lift eller en
billedredigeringsopgave på Fiverr, kan man således pege på, at brugeren via af sin
arbejdskraft, de anvendte råmaterialer og instrumenter skaber et nyt produkt, en
transportydelse eller et modificeret billede, der besidder en nytteværdi.
På det dybere niveau er der dog tale om en form for relation, der afføder et
nyt produkt med en anden nytteværdi – en nytteværdi, der tjener som et
kerneelement i platformenes forretningsmodel. Her kommer
platformsproduktionsaksen i spil. Denne akse illustrerer modsætningsforholdet
imellem brugerne på den ene side og platformsejerne på den anden. I det moment
en bruger anvender en deleøkonomisk platform skaber han et nyt produkt, som
består af de informationer, som vedkommende forærer til platforme. Platformene
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får således adgang til en sekundær nytteværdi ved brugernes arbejde, som beror
på viden om brugerne, og denne viden skaber udgangspunktet for formidlingen af
arbejdet og sikrer således økonomisk indtjening til platformen.
Man kan således pege på, at brugerne danner udgangspunktet for to former
for nytteværdier, når de benytter sig af en deleøkonomisk platform. Én nytteværdi
som knytter sig til det produkt der produceres, når brugerne arbejder (jf.
brugerproduktionsaksen). Og én nytteværdi som knytter sig til de informationer,
som brugerne giver til platformen, og som muliggør formidlingen af arbejdet,
hvilket skaber udgangspunktet for den økonomiske profit, der tilfalder
platformene (jf. platformsproduktionsaksen).
Ovenstående forhold stiller brugerne i en udnyttelsessituation af flere
årsager. For det første er brugerne, uanset om de agerer som arbejdsgiver eller
arbejdstager, underlagt det forhold, at platformen altid placerer sig selv som den
mest magtfulde og uomgængelige instans i arbejdsprocessen. Der er således tale
om en situation, hvor brugerne altid må give afkald på en del af deres arbejdskraft
eller økonomiske midler til platformen, da platformen beskatter det arbejde der
finder sted på brugerproduktionsaksen. Hvis brugerne ikke accepterer denne
betingelse, vil det digitale arbejde aldrig blive organiseret, formidlet og udført. For
det andet har brugerne ingen kontrol over de informationer, som de må afgive til
platformene for at blive oprettet som bruger eller de data, som de løbende
producerer ved at anvende platformenes servicer. Den sekundære nytteværdi er
en egenskab ved det produkt der skabes, når brugerne indgår i digitalt arbejde på
en deleøkonomisk platform, og denne nytteværdi tilfalder alene platformsejerne
på trods af, at det er brugerne, der er ophavsmanden. Man kan således pege på, at
platformene kapitaliserer på at besidde den aggregerede viden om brugerne, som
brugerne leverer gratis, når de benytter sig af platformene. I den forbindelse kan
man naturligvis pege på, at brugerne netop leverer disse informationer for at få
adgang til de servicer, som platformene tilbyder. Uden disse informationer ville
platformen ikke kunne fungere effektivt. Ikke desto mindre bør man holde sig for
øje, at processeringen af disse informationer i sidste ende kommer platformen til
gode, da platformen kapitaliserer i det øjeblik arbejdet formidles og udføres. Dette
forhold er en af grundstenene i platformenes forretningsmodeller og kommer
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eksempelvis til udtryk, når Uber og Airbnb, mod betaling, anvender brugernes
informationer til henholdsvis at forbinde chauffører med passagerer og udlejere
med lejere.
I forlængelse af de to forgående pointer kan man således pege på, at
brugerne tvinges til gratis at forære en vis del af deres arbejdskraft til platformene
– en form for digtal work eller digital labour uden betaling. Dette sker, som
beskrevet ovenfor, når platformen tager en procentdel af brugernes betalinger og
derved kapitaliserer på brugernes personlige arbejdskraft. Men også når brugerne
forærer personlige informationer, eksempelvis ved at opdatere deres profiler og
løbende producere indhold, som ikke lægger sig i direkte forlængelse af formidlede
arbejdsopgaver.
Brugernes personlige informationer danner desuden udgangspunktet for
endnu et udnyttelsespotentiale. Fuchs har peget på, at dette potentiale realiseres
til fulde på sociale medier, hvor brugerne konstant arbejder gratis, eftersom de
tilvejebringer informationer og producerer indhold, der efterfølgende sælges
videre til annoncører (Fuchs, 2015). En lignende kritik kan applikeres på
deleøkonomiske platforme. På den ene side kan man pege på, at de informationer,
som brugerne udfylder deres brugerprofiler med, og de data, som de løbende
genererer, er en form for arbejde uden betaling i kraft af, at platformene uhindret
kan udnytte og videresælge disse oplysninger. Platformene kan således
kapitalisere på brugerne og på brugerenes data, dels ved at videresælge de
informationer som produceres gratis, og dels ved at eksponere brugerne for
målrettede reklamer. Dette aspekt kalder Fuchs for den dobbelte kommodificering
af brugerne, eftersom de med deres brug af mediet undergår en dobbelt
vareliggørelse, der sikrer økonomisk profit til virksomheden (Fuchs, 2013, p. 33).
Med analytisk udgangspunkt i de deleøkonomiske platforme kan man således
endda tale om en tredobbelt kommodificering af brugerne, eftersom disse
platforme også tjener penge på at formidle og beskatte brugernes arbejdskraft (jf.
ovenfor). Dette forhold vil blive analyseret og diskuteret yderligere i afsnit 4.2.0.
og 4.3.0. I forhold til denne pointe bør man dog notere sig, at det stadigt er et fåtal
af de deleøkonomiske platforme, der synes at benytte sig af denne strategi.
Størstedelen af platformene baserer derimod hovedsageligt deres
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forretningsmodel på blot at formidle arbejdet mellem brugerne. Ikke desto mindre
er dette forhold stadig en potentiel trussel, der understreger brugernes udsatte
status og situation.
Som ovenstående analyse og diskussion har illustreret, så er det digitale
arbejde, som brugerne udfører på deleøkonomiske platforme organiseret således,
at brugerne underordnes og undertrykkes af platformene. De arbejder gratis for
platformene: 1) ved at platformene tager sig betalt for formidlingen af arbejdet, 2)
når brugerne gratis skænker platformene de informationer som muliggør
formidlingen af arbejdet og 3) når brugernes informationer og opmærksomhed
(potentielt) videresælges til en annoncør. Når brugerne anvender deleøkonomiske
platforme indskrives de således i en undertrykkende arbejdsform – uagtet de er
bevidste om denne urimelige situation eller ej. For at forstå denne situation må
man dog også kaste et kritisk blik på, hvorledes platformene placerer brugerne i et
økonomisk kredsløb, der, på den ene side, sikrer kapitalakkumulation og skabelsen
af merværdi til platformene, men som samtidig, på den anden side, cementerer
udnyttelsen af brugerne.

4.2.0. Kapitalakkumulation og skabelsen af merværdi
I dette afsnit præsenterer specialet sit teoretiske udgangspunkt for forståelsen af
kapitalakkumulation og skabelsen af merværdi.
Rådfører man sig med Fuchs, er der ikke skyggen af tvivl om, at internettet i
dag hovedsageligt er styret af kapitalistiske kræfter. Store virksomheder sidder
tungt på internettet, og de er styret af det kapitalistiske imperativ, der beror på
ønsket om at akkumulere kapital (Fuchs, 2013, p. 28). I Kapitalen: Kritik af den
politiske økonomi analyserer Marx hvorledes denne akkumulation finder sted. Han
peger på, at kapitalisten køber sig til arbejderens arbejdskraft og til
produktionsmidlerne (eng: means of produktion), som består af objektet for
arbejdet og instrumenterne for arbejdet (jf. afsnit 4.1.0). Kapitalisten bliver således
i stand til at producere et nyt produkt, der bliver solgt på markedet, hvilket
medfører, at kapitalisten efterfølgende kan investere en del af indtjeningen i
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produktionen af flere og nye produkter og således sikrer sin fortsatte
akkumulering af kapital. Denne proces er samtidig som følge af den private
ejendomsret karakteriseret ved, at arbejderen hverken ejer produktionsmidlerne,
produktet som produceres eller det overskud, som genereres. Disse tilfalder i
stedet egenhændigt kapitalisten. I forlængelse her af peger Marx på, at
slutproduktet kommer til at besidde en værdi, der afspejler de midler, der er gået
til at producere varen plus det, som han kalder for merværdien (eng: surplusvalue). Merværdien bliver skabt ved det ubetalte arbejde, der opstår i kraft af, at
arbejderen en del af dagen arbejder gratis for kapitalisten (Fuchs, 2013, p. 29). I
forlængelse af Marx peger Fuchs derfor på at:
»Capitalists do not pay for the production of surplus, therefore the
production of surplus value can be considered as a process of
exploitation« (ibid.).
Et afgørende aspekt ved denne skabelse af merværdi beror således på, at den
økonomiske gevinst udspringer af arbejderens arbejde, men denne gevinst
tilfalder dog, på uretfærdig vis, udelukkende kapitalisten. Denne skabelse af
merværdi er samtidig udgangspunktet for kapitalistens akkumulation af kapital, da
en del af merværdien reinvesteres i ny kapital (ibid.)
Med udgangspunkt i ovenstående teoretisering har Fuchs peget på, at
kapitalakkumulationen for sociale medier foregår på en række lignende
præmisser. Disse medier trækker på en lukrativ forretningsmodel, hvor udgifterne
kan holdes på et lavt niveau, og hvor indtægterne beror på en dobbelt
kommodificering af brugerne. Dette sker ved: 1) at brugerne ikke bliver betalt for
det indhold og de data de producerer samt, 2) at platformen kan videresælge
brugernes oplysninger og eksponere dem for målrettet marketing mens de
benytter sig af mediet. Fuchs opstiller dette forhold i en model og illustrerer
således hvordan en virksomhed køber sig til fast kapital (K), der består af
teknologier (T) og lønudgifter til fastansatte udviklere (L1), hvilket til sammen
danner udgangspunktet for skabelsen af det sociale medie (P1). Dette medie baner
vejen for en nyt produkt (P2), der består af det ubetalte arbejde (L2), som
brugerne leverer gratis, når de producerer indhold og data til mediet. Disse to
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produkter danner udgangspunktet for slutproduktet (SP), der består af brugerdata
og et virtuelt annonceringsrum, som det sociale medie kan omsætte til penge (M').
Det sociale medie reinvesterer herefter en del af den skabte merværdi og
tilvejebringer således kapitalakkumulation (M-K) (Fuchs, 2013, p. 34).

Figur 4: Kapitalakkumulation på sociale medier

Figur 4. Kapital akkumulation på sociale medier. Frit gengivet efter Fuchs, 2013, p. 34.
M og M’: Penge
K: Fast kapital bestående af:
T: Teknologier (serverplads, computere etc.)
L1: Fastansattes løn
P1: Platformen
P2: Brugerne producerer indhold og data gratis
L2: Brugernes løn (L2 -> 0)
SP: Slutproduktet. Dobbelt kommodificering af brugeren: 1) producerer indhold/data 2)
eksponeres for reklamer

Fuchs betragter ovenstående forretningsmodel for illegitim, da den bygger på en
form for kapitalakkumulation, der eksploiterer brugernes arbejdskraft. Fuchs
illustrerer dette med en formel for sociale mediers kapitalakkumulation, hvor p er
profitraten, s er merværdien, K er den konstante kapital, mens L1 og L2
henholdsvis er lønninger til de fastansatte udviklere og brugerne (ibid., p. 35).
!=

!
! + !1 + !2

Fordelen ved denne forretningsmodel er, at L2 er meget tæt på, hvis ikke lig med,
nul. L2 substituerer således udgifterne til L1 og øger den samlede profitrate. Fuchs
peger derfor på, at denne forretningsmodel kan tolkes som »the outsourcing of
productive labour to users, who work completely for free and help maximizing the
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rate of exploitation« hvilket medfører, at »this situation is one of infinite
exploitation of the users.« (Fuchs, 2013, p. 35).
Hvordan denne udnyttelse af brugernes arbejdskraft til at udvinde
økonomisk profit på deleøkonomiske platforme fremfor på sociale medier, er
omdrejningspunktet for analysen i det følgende afsnit.

4.2.1. Ejerskabsfordelingen
I de følgende to afsnit vil specialet fortage en kritisk analyse og diskussion af den
metode, hvorpå deleøkonomiske platforme tilegner sig økonomisk profit med
henblik på at vise, hvordan brugerne undertrykkes. Analysen og diskussionen vil
indledningsvist fokusere på den kritisable konfiguration af ejerskabsfordelingen
(afsnit 4.2.1.), mens det efterfølgende afsnit beskæftiger sig med skabelsen af
merværdi og tilvejebringelsen af kapitalakkumulationen (afsnit 4.2.2.).
De deleøkonomiske platforme faciliterer på mange måder en række
servicer og arbejdsopgaver, der er meget lig dem, som mennesker kender fra
traditionelle virksomheder. En bil, hvad enten det er en taxa eller et Uber-lift,
bringer personer fra A til B; en seng, hvad enten den står på et hotelværelse eller i
en Airbnb-lejlighed, gør det muligt at sove i den; og en håndværkertjeneste, hvad
enten den er bestilt hos den lokale tømrer eller på TaskRabbit, har til formål at
reparere en fejl på en ejendom. Selvom lighederne er mange, er der ikke desto
mindre fundamental forskel på, hvorledes de to typer af forretningsmodeller
skaber økonomisk profit med udgangspunkt i de mennesker, der udfører arbejdet.
Et af de mest kritisable forhold på de deleøkonomiske platforme vedrører
ejerskabsfordeling. Som Marx viste, rådede kapitalisten i det industrielle samfund
egenhændigt over produktionsmidlerne. Da arbejderen hverken havde adgang til
objektet eller instrumenterne for arbejdet, var vedkommende således nødt til at
sælge sin arbejdskraft for at overleve. Men med platformsøkonomien opstår en ny
fordeling af ejerskabet over produktionsmidlerne, der kan opfattes som endnu
mere undertrykkende og uretfærdig end den ejerskabsfordeling, der kendetegnede
det industrielle samfund. De deleøkonomiske platforme er med deres
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forretningsmodel i stand til at udlicitere hovedparten af de elementer, der er
forbundet med udgifter til brugerne, og samtidig placere sig selv som en
uomgængelig og magtfuld instans i arbejdsprocessen. Dette sker på to områder,
hvilket specialet har illustreret i tabel 2.

Tabel 2: Platformsøkonomien versus det industrielle samfund
Det industrielle samfund

Produktionsmidlerne

Kapitalisten

Platformsøkonomien

Arbejderen

Kapitalisten

Brugeren

Objektet for
arbejde

Alle naturlige
ressourcer og
råmaterialer

÷

Aggregeret
viden

Alle naturlige
ressourcer og
råmaterialer,
undtagen den
aggregerede viden

Instrumenterne
for arbejde

Alle anvendte
teknologier

÷

Platformen

Alle anvendte
teknologier,
undtagen platformen

Tabel 2. Tabellen viser de overordnede forskelle på ejerskabskonfigurationen mellem platformsøkonomien og
det industrielle samfund.

Det første område omhandler objektet for arbejde, hvor brugerne får tildelt
ejerskabet over alle de naturlige ressourcer og råmaterialer, som indgår i
arbejdsprocessen. Platformene besidder derimod blot den aggregerede viden om
brugerne, som tages i brug når arbejde formidles via platformene. Det er således
brugerne der eksempelvis må afholde udgifterne til benzinen til Uber-liftet, tiden
og rummet til udlejning af Airbnb-værelset eller tømmeret til TaskRabbithåndværkertjeneste, mens platformen blot indsamler den fornødne data.
Det andet område omhandler instrumenterne for arbejde, hvor en lignende
proces finder sted. Brugerne besidder her ejerskabet over de teknologier som
anvendes til at udføre arbejdet, eksempelvis Uber-bilen, Airbnb-lejligheden og
dens inventar samt de værtøjer, der anvendes i forbindelse med Taskrabbithåndværkertjansen. Den deleøkonomiske platform besidder derimod kun ejerskab
over det stykke digital teknologi, som udgør platformen. I tillæg her til kan man
pege på, at vedligeholdelsesomkostningerne af produktionsmidlerne, som i det
industrielle samfund tilfaldt kapitalisten, i platformsøkonomien udliciteres til
brugerne. Når Uber-bilen punkterer, når dynerne på Airbnb-værelset skal vaskes
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eller udskiftes og når det anvendte værktøj til TaskRabbit-håndværkertjansen går i
stykker, er det altså brugerne, der må afholde udgifterne.
Samlet set bliver de deleøkonomiske platforme således i stand til at kapitalisere på
det forhold, at de med deres digitale teknologi kan udlicitere hovedparten af de
elementer, der er forbundet med udgifter, samtidig med at de gratis kan indsamle
data fra deres brugere. Denne digitale teknologi er således i stand til at omsætte
det dialektiske forhold, der eksisterer mellem vedligeholdelsesomkostninger til
produktionsmidlerne, på den en side, og det kapitalistiske markeds imperativ om
skabelsen af merværdi og ressourceoptimering, på den anden side, til en lukrativ
forretningsmodel. Med disse analytiske pointer in mente kan man således pege på,
at den teknologi og foretningsmodel som deleøkonomiske platforme bygger på,
faciliterer en ny ejerskabskonfiguration, som er et ubeskrevet blad i Fuchs'
teoretisering såvel som hos Marx.
I tillæg til ovenstående kan man endvidere pege på, at platformene, grundet
deres digitale natur, besidder evnen til at automatisere deres funktioner og
servicer. Dette medfører, at så snart den digitale teknologi bag en platform er
færdigudviklet og lanceret, overgår platformen til at være en selvkørende og
selvstændig maskine, der ikke kræver en høj grad af vedligeholdelse. Denne
maskines brændstof er brugerdata. Det, der kendetegner denne data er dels, at
brugerne leverer den gratis og dels, at dens processering ikke er forbundet med
store udgifter eftersom platformenes digitale natur beror på anvendelsen af
algoritmer, der automatiserer formidlingen af arbejdet. Platforme som eBay, er
således med øjeblikkelig virkning i stand til at forbinde køber med en sælger, samt
at eksponere køberen for lignende eller alternative produkter. Hertil kommer det
forhold, at denne type af brugerdata er langtidsholdbar og uforgængelig. Dette
medfører, at når platformene har formidlet en service, kan den samme data, der
dannede udgangspunkt for servicen, genanvendes til et andet formål ved en senere
lejlighed. Dette formål ville eksempelvis kunne være målrettet marketing på eBay,
eller et automatisk genereret forslag til et stykke arbejde på Fiverr, der minder om
en opgave, som en bruger tidligere har købt sig til på platformen. Disse forhold
bidrager ganske vist til, at platformene fungerer hurtigt og effektivt, men medfører
ikke desto mindre at brugerne udnyttes, eftersom platformene tager ejerskabet
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over den aggregerede data, som er tilvejebragt ved brugernes arbejdskraft, og som
tilmed efterfølgende anvendes til at fremelske en bestemt handling fra dem.
Eksempelvis at de påtager sig mere arbejde gennem platformen.
Man kan således pege på, at platformsøkonomiens ejerskabskonfiguration
ville have været et drømmescenarie for industrisamfundets kapitalister, da
udgifterne til produktionsapparatet her udliciteres og holdes på et minimalt
niveau. Billedligt talt kan man således tale om, at arbejderne under
platformsøkonomien ejer alle fabrikkens maskiner og inventar, forstået som deres
personlige ejendele og oplysninger, mens kapitalisten blot ejer startnøglen til disse
maskiner, forstået som den deleøkonomiske platform. Sammenfattende kan denne
ejerskabsfordeling derfor karakteriseres som en udnyttelse af brugerne, da deres
personlige ejendele og arbejdskraft bliver omdrejningspunktet for en skabelse af
merværdi, der tilfalder platformene samtidig med, at platformene opnår denne
profit ved kun at besidde en minimal, men ikke desto mindre vital, del af
produktionsmidlerne.

4.2.2. Brugernes placering i det økonomiske kredsløb
På baggrund af ovenstående analyse vil man kunne indvende, at de
deleøkonomiske platforme blot retmæssigt tager sig betalt for de servicer, som de
leverer til brugerne, når de tager en procentdel af transaktionerne. Formålet med
dette afsnit er at dissekere denne påstand. Dette vil blive gjort ved kritisk at
analysere og diskutere de led i det økonomiske kredsløb, som cementerer
platformenes udnyttelse af brugernes arbejde, i relation til kapitalakkumulation og
skabelsen af merværdi.
Som henvist til i afsnit 4.2.0. har Fuchs udviklet en model, der illustrerer det
økonomiske kredsløb og akkumuleringen af kapital på sociale medier. Modificeres
denne model til at omfatte de deleøkonomiske platforme kan man pege på, at der
her er tale om et tredje produkt (P3), som danner udgangspunkt for endnu en
indtægtskilde til platformene (jf. figur 5). Det tredje produkt knytter sig til det
arbejde som brugerne udfører, og den nye indtægtskilde (TA) er den andel som
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brugerne må afgive til platformen, når en arbejdsopgave formidles og udføres (jf.
figur 5). Man kan naturligvis diskutere, om P2 bør indgå i modellen for de
deleøkonomiske platforme da det, som påpeget i afsnit 4.1.1., stadig er et fåtal af
platforme, der videresælger den brugergenererede data til annoncører. P2 er ikke
desto mindre bibeholdt i modellen, da det herved dels understreges at
platformene, potentielt set, har muligheden for at anvende denne strategi og dels,
at brugerne under alle omstændigheder arbejder gratis for platformen, ved
løbende at generere brugerdata og producere indhold.

Figur 5: Kapitalakkumulation på deleøkonomiske platforme

Figur 5. Kapital akkumulation på deleøkonomiske platforme. Figuren er en
videreudvikling og modificering af Fuchs, 2013, p. 34.
M og M’: Penge
K: Fast kapital bestående af:
T: Teknologier (serverplads, computere etc.)
L1: Fastansattes løn
P1: Platformen
P2: Brugerne producerer indhold og data gratis
L2: Brugernes løn (L2->0)
P3: Brugerne udfører formidlet arbejde
TA: Indkomst fra P2P-transaktioner
IK: Brugerne bidrager med indirekte kapital
SP: Slutproduktet. Tredobbelt kommodificering af brugeren: 1) producerer indhold/data
2) eksponeres (potentielt) for reklamer og 3) udfører formidlet arbejde.

Som følge af ovenstående peger specialet derfor på, at deleøkonomiske platformes
kapitalakkumulering beror på en tredobbelt kommodificering af brugerne. Dette
sker ved: 1) brugerne producerer indhold og data, 2) brugerne eksponeres
(potentielt) for reklamer og 3) brugernes arbejdsopgaver beskattes. Dette
kommodificeringsperspektiv kan dog nuanceres yderligere, hvilket er
omdrejningspunktet for afsnit 4.3.0.
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Udnyttelsesperspektiverne på platformenes kapitalakkumulationen stopper dog
ikke her. Platformene besidder endvidere evnen til indirekte at akkumulere kapital
– et aspekt som hverken Marx' eller Fuchs' teori og analyser har blik for. Denne
indirekte akkumulering af kapital beror på det forhold, som beskrevet i afsnit
4.2.1., at platformenes forretningsmodel udliciterer objekterne og instrumenterne
for arbejdet til brugerne. Når flere og flere brugere tager en deleøkonomisk
platform i anvendelse, kan man således pege på, at de tilfører mere og ny kapital til
den samlede mængde af produktionsmidler. Dette aspekt er illustreret ved at
tilføje IK i figur 5. Denne form for kapitalakkumulation er ganske vist indirekte, da
platformene som sagt ikke har ejerskabet eller den fulde kontrol over brugernes
ejendele. Denne indirekte kapitalakkumulation er ikke desto mindre et effektivt
værktøj til at øge grundlaget for platformenes arbejdsformidling og udlicitere
vedligeholdelsesomkostninger, hvilket samlet set styrker platformenes fundament
for at kapitalisere på brugernes arbejde. En fare forbundet med denne form for
indirekte kapitalakkumulation er endvidere, at der kan opstå naturlige monopoler
eller oligopoler, i kraft af at brugerne og deres ejendele hovedsageligt strømmer til
nogle få platforme (Kenney & Zysman, 2016, p. 68).
I forlængelse af ovenstående analyser kan man således pege på, at styrken
ved denne forretningsmodel beror på det ekstra indtjeningselement, TA, som de
deleøkonomisk platforme indfører i deres økonomiske kredsløb. Fuchs' formel for
profitraten på sociale medier kan således udbygges til også at gøres sig gældende
for deleøkonomiske platforme. Dette sker ved at tilføje TA:
!=

! + !"
! + !1 + !2

Man kan naturligvis diskuterer om TA bør indgå i eller erstatte merværdien (s), da
TA indirekte for platformene også er en skabelse af merværdi, og da merværdien, i
Fuchs' oprindelige formel, også omfatter den værdi, der skabes ved videresalg af
brugernes oplysninger. Ikke desto mindre anvendes den udvidede formel, da den
illustrerer det ekstra lukrative element, som de deleøkonomiske platforme, på
bekostning af brugernes arbejdskraft, er i stand til at implementere i deres
forretningsmodel.
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Men er platformene ikke, som anført i afsnittets indledningen, i deres fulde ret til
at taksere brugerne på denne måde? Her må man i første omgang tage stilling til,
om de gebyrer, som platformene pålægger brugerne, matcher de servicer som
stilles til rådighed for brugerne. Er det eksempelvis en retfærdig fordeling, at Uber
i nogle tilfælde tager helt op til 30% af transaktionen ved formidlingen af et lift?
Eller at Taskrabbit tager 30% (15% ved gentagne bookinger) når en
rengøringsopgave formidles gennem platformen? Eller at Airbnb pålægger
henholdsvis lejer og udlejer et gebyr på den finansielle transaktion? (SchmidDrüner, 2016, p. 14). I den forbindelse bør man dog notere sig, at platformenes
beskatning kan variere i forhold til flere parametre, eksempelvis: brugernes
aktivitet på platformen, arbejdets geografiske placering, den samlede pris på
arbejdet samt varigheden. Man kan ikke desto mindre stadig argumentere for, at
prisniveauet ligger på et urimeligt højt niveau. Denne påstand beror på følgende
forhold: 1), at ejeskabsfordelingen er konstrueret på en sådan måde at platformen
ikke ejer nogle af aktiverne, hvilket mindsker platformenes udgifter til
vedligeholdelse af den faste kapital, 2) at brugerne arbejder gratis for platformen,
både når de udfører udbudte arbejdsopgaver, og når de producerer indhold og
data, og 3) at platformene, i kraft af deres digitale natur, har automatiseret hele
arbejdsformidlingsprocessen, hvilket medfører, at de kan levere deres servicer
øjeblikkeligt og uden nævneværdige omkostninger.
I tillæg til ovenstående pointer bør det dog indvendes, at en række af
platformene ofte tilbyder ekstra servicer, eksempelvis brugerforsikringer, der
enten er inkluderet som et obligatorisk element i den samlede pris, eller som en
ekstra service der kan tilkøbes. Platforme som GoMore, der formidler private
transportydelser og faciliterer udlejning af private biler, har eksempelvis en
obligatorisk kaskoforsikring inkluderet i alle udlejninger, mens Airbnb-udlejninger
også omfatter en obligatorisk værtsgaranti-forsikring. Sådanne forhold kan tage en
smule af brodden af ovenstående kritik, men det samlede billede af en undertrykt
skare af brugere, der bliver udbyttet til fordel for platformens økonomiske genvist,
forbliver dog uændret. I tillæg her til kan man pege på at i de tilfælde, hvor
platformene formidler forsikringer som et ekstra tilkøb, der rækker udover den
primære formidling af arbejdet, er der tale om en logik, der ligefrem øger
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udnyttelsen, eftersom brugerne således endnu engang udsættes for platformenes
stræben efter skabelsen af merværdi og kapitalakkumulation.
Samlet set gør de deleøkonomiske platforme sig således skyldige i at
anvende en forretningsmodel, der i højere grad end andre internetbårne
medieplatforme, formår at udnytte brugeren til fordel for skabelse af merværdi og
sikrer sig en fortsat akkumulering af kapital – direkte såvel som indirekte.
Brugerne indtager således en helt central placering i det økonomiske kredsløb,
men undertrykkes af platformen, da de ikke tildeles muligheden for at høste en
rimelig andel af den værdi, som deres arbejdskraft genererer. Der er således tale
om et ikkeproportionelt forhold mellem brugernes anstrengelser og prekære
arbejdssituation, på den ene side, og platformenes udgifter og takseringer til
arbejdsformidlingen, på den anden side. Brugerne står således i et dialektisk
modsætningsforhold til platformene.
Denne form for udnyttelse beror på en forståelse af brugerne som en form
for varer – en egenskab der af Marx blev betegnet som en form for
kommodificerings- eller vareliggørelsesproces. Specialet vil derfor i det følgende
afsnit vende sit fokus mod denne proces.

4.3.0. Kommodificeringsbegrebet
I dette afsnit præsenterer specialet sit teoretiske udgangspunkt for forståelsen af
kommodificerings begrebet.
Ifølge Marx er varen (eng: the commodity) et fundamentalt element i
kapitalismen. En vare er kendetegnet ved at være et gode, der igennem et
kvantitativt forhold kan ombyttes til penge: x mængde af vare A = y enheder af
penge1. Ifølge Fuchs & Dyer-Witheford kan kommodificering (eng:
commodification) således forstås som »the transformation of a social relationship
into an exchange relationship between buyer and seller« (Fuchs & Dyer-Witheford,
2012, p. 787). Denne form for veksling giver ifølge Vincent Mosco udslag i, at
komodificeringsprocessen er kendetegnet ved: »transforming things valued for
1

Varen kan sidestilles med det produkt, som skabes ved arbejdsprocessen, jf. afsnit 4.1.0.
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their use into marketable products that are valued for what they can bring in
exchange« (Mosco som gengivet i Fuchs, 2016, p. 4).
I Marx' værker er der ofte tale om, at varer er fysiske genstande, men han er
dog ikke blind for, at immaterielle fænomener også kan gøres til genstand for
kommodificering (ibid., p. 19). Man kan derfor argumentere for, at informationer
også er en vare, der kan kommodificeres. Dette forhold beror på den gængse
opfattelse af, at informationer er ting, som kan anvendes til forskellige formål – de
har en eller flere nytteværdier. Indenfor medievidenskaben er informationer
derfor ofte blevet sidestillet med fysiske varer eftersom der, i denne henseende,
ikke er nogen kvalitativ forskel på at producere og sælge fysiske varer eller
informationer (Fuchs, 2015, p. 75).
Det er en gennemgående pointe hos Fuchs og andre samfundsforskere, at
internettet og samfundet i det hele taget er underlagt en kommodficeringstendens,
hvor markedet forsøges at indskrives i alting. Fuchs peger i den forbindelse på, at
neoliberalismen har udvidet grænserne for, hvad der kan betragtes som en vare.
Som følge heraf er der blevet sat prismærker på genstande og relationer, som
tidligere ikke var genstand for markedet (Fuchs, 2014a, p. 115). Neoliberalismen
skal i Fuchs' perspektiv forstås som en udviklingstendens:
»that aims at helping capital to reduce the price of labourpower as
much as possible, if possible even below the minimum value that is
needed for human existence« (ibid., p. 122).
Dette sker eksempelvis ved at: privatisere store dele af samfundet; skabe prekære
arbejdsrelationer der er midlertidige, usikre og underbetalte; udlicitere arbejde til
underbetalt eller gratis arbejdskraft samt tvinge arbejdskraften til at påtage sig en
større mængde gratis arbejde etc. (ibid.).
Hverken for Fuchs eller Marx hersker der nogen tvivl om, at denne
kommodificeringstendens må annulleres og tilbagerulles, hvis man vil etablere et
humant og retfærdigt samfund. Hvis dette ikke sker er konsekvensen, at samfundet
udvikler sig i en repressiv retning, hvor mennesket domineres og kontrolleres af
de kapitalistiske mekanismer, der har vareliggjort mennesket og hele dets
livsverden (Fuchs, 2011, p. 87).
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4.3.1. Kommodificeringen af brugerne
I de følgende to afsnit vil specialet fortage en kritisk analyse og diskussion af,
hvordan brugerne kommodificeres på deleøkonomiske platforme.
Der kan identificeres tre overordnede kommodificeringsprocesser på de
deleøkonomiske platforme: 1) kommodficeringen af brugernes informationer, 2)
kommodificeringen af P2P-handel samt 3) kommodificeringen af det private
ejerskabsforhold.
Som beskrevet i afsnit 4.1.1. besidder de deleøkonomiske platforme evnen
til at indsamle, organisere og videresælge brugernes data, og derfor (potentielt)
eksponere brugerne for reklamer. Der er således tale om en
kommodificeringsproces, eftersom brugernes oplysninger gøres til genstand for
økonomisk indtjening, hvis/når disse data og annonceringsplads sælges til
annoncører. Denne form for kommodificering er et velkendt og velbeskrevet blad
inden for medievidenskaben, og dens logik og konsekvenser har ofte dannet
udgangspunkt for en kritik af den måde, som virksomheder håndterer og anvender
personlig oplysninger på. Der er i den forbindelse tale om en devise der
understreger, at såfremt brugerne ikke betaler for et produkt, så er brugerne
produktet. (Standing, 2016, p. 169).
Den anden og tredje af disse kommodificeringsprocesser er dog stadig et
forholdsvist nyt og ubeskrevet blad indenfor forskningen. Specialet vil derfor i det
følgende fokusere på netop disse to kommodificeringsprocesser med det formål at
vise, hvordan brugernes relationer til hinanden og til deres private ejendele
udnyttes af platformene.
Den første af disse to processer beskriver kommodificeringen af P2Phandlen. Man kan her pege på, at den teknologi, som de deleøkonomiske platforme
er bygget på, har muliggjort en kommodificering af den handelsform, som er
karakteristisk for den ikke-kommercielle-deleøkonomi. Det forhold at private
individer handler med hinanden, er med andre ord blevet en vare, som de
deleøkonomiske platforme formidler og tjener penge på. Marx pegede på, at i det
øjeblik hvor en arbejder udbyder sin arbejdskraft, gøres den til en vare og bliver
dermed kommodificeret (Fuchs, 2014a, p. 38). Man kan derfor tale om, at de
deleøkonomiske platforme formår at fortage en kommodificering af den i forvejen
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kommodificerede arbejdskraft, hvilket gør det til en form for metakommodificeringsproces. Når en bruger eksempelvis tilbyder sin arbejdskraft på
Uber eller Fiverr er der tale om den første kommodificering af arbejdskraften,
eftersom den tilbydes og sælges på et marked. Herefter opstår den sekundære
form for kommodificering – kommodificering af den kommodificerede
arbejdskraft – da platformene netop tjener penge på at formidle arbejdet mellem
brugerne.
Denne meta-kommodificeringsproces udspringer således af et dialektisk
forhold imellem P2P-handeler, der er karakteristisk for den ikke-kommercielle
deleøkonomi og det kommercielle marked. Syntesen mellem disse to
modsatrettede positioner kommer til udtryk i de deleøkonomiske platformes
forretningsmodeller, som formår at indskrive markedet i P2P-handlerne, og
dermed cementerer meta-kommodificeringsprocessen. Havde platforme som Uber
og Fiverr ikke lukreret på brugernes arbejdskraft, men derimod formidlet arbejdet
gratis, ville denne meta-kommodificeringproces udeblive.
Den sidste af disse kommodificeringsprocesser omhandler
kommodificeringen af det private ejerskabsforhold. Som beskrevet i afsnit 4.2.1.
beror en del af de deleøkonomiske platformes forretningsmodel på at udlicitere
produktionsmidlerne til brugerne. Man kan således pege på, at platformene formår
at vareliggøre en række objekter, som tidligere tjente et formål i privatsfæren og
derfor ikke var en del af markedet. Uber og Airbnb har eksempelvis succes med at
indskrive markedet i vores biler og lejligheder ved at lade dem udleje på
platformene, mens TaskRabbit, Fiverr og eBay vareliggør vores private ejendele –
enten ved at videresælge dem på eBay, eller ved at anvende dem som
instrumenterne for arbejde via TaskRabbit og Fiverr.
Man kan derfor pege på, at der eksisterer et dialektisk forhold mellem det
private ejerskabsforhold og markedet. Syntesen mellem disse to modsatrettede
positioner giver således endnu engang udslag i de deleøkonomiske platformes
forretningsmodeller, hvor markedet indskrives i de objekter, som brugerne
besidder ejerskabet over. Der er således også i denne sammenhæng tale om, at
brugerne undergår en kommodificeringsproces, i og med at deres private ejendom
vareliggøres igennem de services, som platformene tilbyder.
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De tre ovenstående kommodificeringsprocesser har alle det tilfælles, at de vidner
om måden hvorpå markedet trænger sig på og infiltrer nye områder af brugernes
liv. Wendy Brown har med sit begreb det neoliberale rationale (eng: the neoliberal
rationality) beskrevet denne udvikling som »extending and disseminating market
values to all institutions and social action« (Brown, 2005, p. 40). Kommodificering
af brugeren på deleøkonomiske platforme kan således læses som et udtryk for
dette rationale. Men hvorfor er denne udvikling overhovedet kritisabel?
Som beskrevet i det forgående teoriafsnit, peger Fuchs (og Marx) på, at
kommodificeringstendensen udtrykker en bevægelse væk fra det humane og
retfærdige samfund til fordel for et repressivt. Udgangspunktet for et normativt
argument imod denne udvikling kan således indledningsvist bero på en
stillingstagen til, om der er forskellige områder af brugernes liv og brugernes
sociale relationer, som ikke bør gøres til genstand for kommodificering. Selvom
man ikke deler de to teoretikeres analyse af, hvilke samfund den øgede
kommodificering bærer os i retningen af, er det ikke desto mindre relevant at
sætte spørgsmålstegn ved, om der er grænser for hvilke relationer og genstande
der bør markedsliggøres. Denne diskussion er ofte blevet rejst, særligt indenfor
medievidenskaben, hvor der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om eksempelvis
data, informationer, viden og uddannelse kan behandles som varer, eller om disse
derimod bør undsiges kommodificering for at imødegå de negative konsekvenser
ved denne vareliggørelse (Rigi, 2013, p. 400). Denne diskussion gør sig også
gældende i konteksten af deleøkonomiske platforme. De deleøkonomiske
platforme kan i den forbindelse kritiseres for at transformere brugerne om til
instrumenter og varer, hvis formål det er at tilvejebringe økonomisk profit.
Deleøkonomiske platforme er ganske vist langt fra den eneste type af
virksomheder, der kan udsættes for denne form for kritik; men det springende
punkt er dog, at disse platforme udgør en ny arketype af digitale
medievirksomheder, hvis forretningsmodel er i stand til at trænge endnu længere
ind i brugernes privatsfære. Området for hvad der kan og bliver vareliggjort
udvides således betydeligt. Genstande, som mennesker i udgangspunktet har
erhvervet sig for at tilfredsstille et personligt behov, eksempelvis en bil til
transport, en lejlighed til at huse familien eller en computer til underholdning,
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bliver således med digitale platforme som Uber, Airbnb og Fiverr transformeret til
genstande, der i kombination med brugerens arbejdskraft danner udgangspunkt
for økonomisk indtjening til platformene.
I den forbindelse er det dog essentielt at holde sig for øje, at hvis disse
platforme ikke var skabt ud fra ønsket om at skabe økonomisk profit til
platformsejerne, men derimod var fri for kommercielle interesser, ville der være
tale om et mere retfærdigt forhold, der ville eliminere dele af ovenstående
kommodificeringsprocesser. I et sådant tilfælde ville brugerne ganske vist stadig
sælge deres arbejdskraft til hinanden, men de ville være frigjort af de
kommodificeringprocesser, der udspringer fra platformenes ageren som
kommercielle virksomheder.
I tillæg til ovenstående kan man tilføje det forhold, at de deleøkonomiske
platforme – og det moderne samfund generelt set – kan besidde en tendens til at
fremstille denne teknologiske udvikling som retfærdig og uundgåelig. Marx' kritik
af de herskende ideologiers magt i samfundet demonstrerer denne pointe (jf. afsnit
3.4.0.). Platforme som Uber og Airbnb har ofte argumenteret for at deres servicer
er en naturlig del af den teknologisk udvikling og at det derfor vil være
kontraproduktivt at begrænse eller hæmme denne udvikling. Det er dog essentielt
dels, at kunne se udover de strukturer, som de deleøkonomiske platforme
præsenterer for deres brugere, og dels at analysere hvordan disse strukturer
påvirker brugerne, når de indgår i arbejdsprocesserne på platformene. Den
marxistiske analyse af ideologiernes magt og kommodificeringstankegangen har
her ganske vist en pointe, når den kan identificere undertrykkende elementer i den
udvikling, som deleøkonomiske platforme er fortalere for.
Ovenstående pointe fordrer dog en mere finkornet nuancering. På den ene
side står det klart, at on-demand funktionerne, den digitale adgang til en overflod
af brugere samt ressourceoptimeringen, som de deleøkonomiske platforme
promoverer sig på, er kommet for at blive. Teknologien er her, og mediehistorien
fortæller os, at en tilbagerulning er urealistisk (Standing, 2012, p. 220). På den
anden side står det dog klat, at man også må forholde sig til samfundets
anvendelse af denne teknologi, og hvordan den herskende ideologi retfærdiggør
teknologiens funktion og position i samfundet. Det er i den forbindelse helt
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legitimt at præsentere en alternativ anvendelse af denne teknologi, der bevarer
platformenes nyttige aspekter, men samtidig gør op med de undertrykkende
aspekter, som ellers retfærdiggøres af den herskende ideologi. Den overordnede
pointe er således, at medieteknologien ikke i sig selv er af en undertrykkende
karakter, men at det derimod er samfundets anvendelse og retfærdiggørelse af
disse teknologier, som skaber de uønskede komodificeringsprocesser og
udnyttelsesforhold. For at kunne fremføre alternativer må man derfor dels
forholde sig til, hvordan teknologien i dag anvendes i kommercielt øjemed og
derved udnytter og komodificerer brugernes arbejdskraft, men også dels forholde
sig til, hvordan denne teknologi potentielt set yder indflydelse på brugernes liv,
selvforståelse og relationer til andre. Til sidstnævnte formål er Marx'
fremmedgørelses-begreb (eng: alienation) et anvendeligt værktøj, som danner det
teoretiske udgangspunkt for det næste afsnit (afsnit 4.4.0.).
Sammenfattende kan man pege på, at de deleøkonomiske platforme gør sig
skyldige i at vareliggøre brugerne ved tre distinkte kommodificeringsprocesser.
Det kritisable ved disse processer er, at de dels udvider sfæren for hvad der
kan/bliver kommodficieret, og dels reducerer brugerne til handelsvarer, der kun
tjener det formål at skabe profit til platformene. Med disse platforme indskrives
brugerne således i det dialektiske modsætningsforhold mellem markedet, på den
ene side, og personlige informationer, P2P-handelsprocessen og det private
ejerskabsforhold på den anden side, hvilket kommer til udtryk i platformenes
undertrykkende forretningsmodeller, der lukrerer på disse modsatrettede
positioner.

4.4.0. Fremmedgørelsesbegrebet
I dette afsnit præsenterer specialet sit teoretiske udgangspunkt i relation til
fremmedgørelses begrebet.
Som skildret indledningsvist i dette kapital, beskriver Fuchs arbejde som »a
necessarily alienated form of work« (Fuchs 2014a, p. 34). Fremmedgørelsen af
arbejderen er en central tanke hos Fuchs såvel som hos Marx, og beror på det
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forhold, at arbejderne hverken besidder ejerskabet over produktionsforholdene,
resultatet af deres arbejde eller den frembragte merværdi og derfor er tvunget til
at sælge og forære deres arbejdskraft for at overleve (Fuchs 2014a, p. 41; Fuchs,
2011, p. 69).
Marx peger på, at fremmedgørelsen under kapitalismen er firefoldig: 1)
arbejderne fremmedgøres fra det produkt, der skabes under arbejdsprocessen, 2)
arbejderne fremmedgøres fra objektet for arbejdet, 3) arbejderne fremmedgøres
fra instrumenterne for arbejdet og 4) arbejderen fremmedgøres fra sig selv. Samlet
set er der således tale om en proces, hvor arbejderen fremmedgøres fra hele
systemet af produktivkræfter (jf. figur 1).
Ifølge Marx er fremmedgørelsen et uønsket aspekt, da den kan tolkes som
en bevægelse væk fra:
»[the] reintegration or return of man to himself, the transcendence
of human self-estrangement … [and] the real appropriation of the
human essence by and for man« (Marx som gengivet i Fuchs, 2011, p.
22).
Man kan således pege på at det forkastelige ved denne fremmedgørelse er, at
arbejderen, ved at deltage i arbejdsprocessen, taber sig selv som person og bliver
til et instrument eller en ting fremfor et helt menneske. Fremmedgørelse er med
andre ord et begreb, der peger på at mennesket ikke er i kontrol over
fundamentale aspekter ved livet (Fuchs, 2014a, p. 308).
Marx peger desuden sarkastisk på, at denne fremmedgørelse medfører, at
arbejderne er "dobbelt frie" (eng: double free). De er frie til at sælge deres
arbejdskraft til kapitalisten, da deres kroppe og sind hverken indgår som en del af
produktionsmidlerne eller er ejet af kapitalisten, samtidig med at er de frigjort fra
ejerskabet over produktionsmidlerne. Dette betyder dog ikke, at arbejderne rent
faktisk er frie. De er derimod tvunget af »[the] silent compulsion of economic
relations« (Marx som gengivet i Fuchs, 2016, p. 308) til at arbejde, således at de
kan tjene de fornødne penge, som muliggør køb af varer og dermed sikrer deres
overlevelse. Fremmedgørelsen kan således forstås som en form for ufrihed, so
arbejderen udsættes for (Fuchs, 2016, p. 308).
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I tillæg til ovenstående har Marx endvidere peget på det forhold, at
arbejderne også fremmedgøres fra andre arbejdere. Dette sker ved at
kapitalisterne, i kraft af deres ejerskab over produktionsmidlerne, er i stand til at
spille arbejderne ud mod hinanden. Der er således tale om en proces, hvor
arbejderne tilegner sig en falsk bevidsthed, der skygger for arbejderklassens fælles
økonomiske interesser, hvilket medfører, at den enkelte arbejder alineres fra de
andre (Fuchs, 2016, p. 99; Fuchs, 2014a, p. 39).
I kontrast til disse former for fremmedgørelse peger Marx på, at et postkapitalistisk samfund funderet på de kommunistiske principper vil kunne
eliminere fremmedgørelse fra samfundet. I den forbindelse henviser Fuchs til, at
moderne medieteknologi på den ene side besidder evnen til at realisere dette, men
samtidig også indeholder egenskaberne til at intensivere fremmedgørelsen.
Mediernes dialektiske karakter indeholder således både potentialet til at afskaffe
slidsomt arbejde og skabe plads til menneskelig selvudfoldelse og kreativitet, samt
potentialet til at skabe et samfund hvor mennesker er undertrykte og
fremmedgørelsen er total (Fuchs, 2015, p. 41). I lyset heraf identificerer Fuchs
målet for sociale medier i relation til fremmedgørelsen således:
»The overall goal is the sublation of online alienation, that is, the
self-determination of digital labour-power and the common control
of online platforms, online experiences and online interactions«
(Fuchs, 2014a, p. 269).
I Fuchs optik eksisterer der således flere muligheder og løsninger for at
overkomme de negative forhold, som fremmedgørelsen på sociale medier
afstedkommer. For at kunne udforme en lignende målsætning for de
deleøkonomiske platforme, er det dog indledningsvist nødvendigt at analysere,
hvordan fremmedgørelsen udarter sig for brugerne på de deleøkonomiske
platforme.
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4.4.1. Fremmedgørelse af brugerne
I det følgende afsnit vil specialet foretage en kritisk analyse og diskussion af,
hvordan brugerne fremmedgøres på deleøkonomiske platforme. Fuchs har ad flere
omgange analyseret, hvordan brugerne fremmedgøres, når de benytter sig af
sociale medier som Facebook. Formålet med dette afsnit er ikke desto mindre, at
analysere og diskutere, hvordan fremmedgørelsen af brugerne, i mindst lige så høj
grad som på sociale medier, gør sig gældende på deleøkonomiske platforme.
Indledningsvist kan man pege på, at brugerne fremmedgøres i forhold til
instrumenterne for arbejdet. Denne fremmedgørelse er tofoldig. På den ene side
står det klart, at brugerne ikke ejer eller kontrollerer platformenes teknologiske
fundament. På den anden side kan man pege på, at de instrumenter, som brugerne
anvender når de udfører arbejde på platformene, ikke nødvendigvis er blevet
erhvervet for tjene et arbejdsformål. Der er således tale om, at brugerne risikerer
at blive fremmedgjort fra deres egene private genstande, eftersom platformene
formår at indskrive markedet i disse instrumenter ved at gøre dem til genstand for
økonomisk indtjening. Genstande, der tidligere var forbeholdt brug i privatsfæren
kommodificeres på de deleøkonomiske platforme (jf. afsnit 4.3.1.), hvilket
medfører at brugerne fremmedgøres fra deres private ejendele, eftersom disse
genstande antager en anden form og funktion end den, brugerne oprindeligt havde
tiltænkt dem.
På samme facon kan man pege på, at brugerne fremmedgøres fra
objekterne for arbejdet. Her er der ligeledes tale om en tofoldig proces. På den ene
side fremmedgøres brugerne fra den data, som de forærer gratis til platformene.
Brugerne hverken ejer eller kontrollerer den indsamlede data, og de alineres
således i det øjeblik, at platformene anvender den aggregerede data som led i
deres forretningsmodel. På den anden side er der tale om, at brugerne også
fremmedgøres fra de anvendte råstoffer og ressourcer, da disse må erhverves for
at udføre det arbejde, som platformene formidler. Benzinen til et Uber-lift eller en
TaskRabbit-plæneklipper, må således indkøbes for at arbejdet overhovedet kan
udføres, hvilket dels sikrer, at køberen modtager det ønskede produkt og dels, at
platformene profiterer på formidlingen af arbejdet. Brugerne fremmedgøres
således fra objekterne for arbejdet, eftersom de selv hæfter for udgifterne til
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ressourcerne, og eftersom de ikke har eneret på den værdi som objekterne for
arbejdet er med til at generere.
Endelig kan man pege på, at brugerne også fremmedgøres fra det
producerede produkt. På den ene side, som påpeget tidligere, fremmedgøres
brugeren fra det produkt, som platformene skaber med udgangspunkt i den
brugergenererede data – selve formidlingen af arbejdet – da brugerne ikke har
kontrol over indsamlingen, organiseringen og anvendelsen af disse data. På den
anden side fremmedgøres brugerne samtidig fra det produkt de producerer, når de
udfører det arbejde, som formidles på platformene. Dette forhold udspringer af, at
brugerne dels er tvunget til at benytte sig af platformen for at kunne tilgå
arbejdsopgaverne og dels, at platformene beskatter den værdi, som brugerne
skaber med deres arbejdskraft. Der er således tale om et asymmetrisk magtforhold
imellem brugerne og platformsejerne, der kommer til udtryk ved, at brugerne ikke
har fuldstændig kontrol over de værdier som skabes på og i kraft af platformene.
Brugerne alineres således også fra de produkter, de producerer.
Med udgangspunkt i ovenstående analytiske pointer kan man således
argumentere for, at der er tale om en fremmedgørelsesproces, der er langt mere
omfattende og undertrykkende, end den som Marx beskriver i relation til det
industrielle samfund, eller som Fuchs beskriver i relation til sociale medier. Der er
således tale om et nyt niveau i fremmedgørelses-perspektivet, som ikke tidligere er
blevet italesat. De deleøkonomiske platforme danner udgangspunkt for en øget
fremmedgørelse af brugerne, eftersom platformenes forretningsmodel
transcenderes længere ind i brugernes privatsfære og samtidig – i endnu højere
grad end tidligere – formår at kommodificere brugernes arbejdskraft, ressourcer
og ejendele.
Fremmedgørelsesperspektiverne ved brugernes anvendelse af
deleøkonomisk platforme stopper dog ikke her, da man også kan argumentere for,
at brugerne alineres fra sig selv. Dette udsagn beror på det forhold, at platformene
har karakter af at være allestedsnærværende. Brugerne lever med en konstant
bevidsthed om, at de kan påtage sig arbejde igennem platformene, eller at en ny
arbejdsopgave når som helst kan tikke ind i deres indbakke. På deleøkonomiske
platforme stempler brugerne ikke ind og ud, som man gør på en traditionel
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arbejdsplads. Brugerne underlægges således platformenes ønske om øjeblikkelig,
vedvarende og kontinuerlig aktivitet, som på den ene side sikrer økonomisk profit
til platformene, men på den anden side indskriver brugerne i en markeds- og
konkurrencelogik, der fungerer undertrykkende og mindsker deres mulighed for
at bevare kontrollen. Brugerne fremmedgøres således fra sig selv, eftersom de ved
at stå til rådighed for eksempelvis Uber, Airbnb og Fiverr konstant får deres krop
og arbejdskraft vareliggjort samtidig med, at de ikke høster den fulde fortjeneste af
deres væsens vareliggørelse. Dette aspekt udfordrer samtidig brugernes psyke,
hvilket diskuteres yderligere i afsnit 5.4.0. Platformenes allestedsnærværende
karakter er således et nyt element, der nuancerer fremmedgørelsesperspektivet i
konteksten af deleøkonomiske platforme. Dette element illustrerer, hvordan
brugerne ikke kun fremmedgøres fra sig selv og deres arbejdskraft, i den
afgrænsede tidsperiode, hvor vedkommende sælger sin arbejdskraft, men derimod
konstant udsættes for denne fremmedgørelse i kraft af, at vedkommendes
arbejdskraft på et hvilket som helst tidspunkt kan danne udgangspunkt for
arbejde.
En naturlig indvending mod ovenstående argument er, at det altid står
brugerne frit for ikke at benytte sig af de services, som platformene tilbyder og
dermed tilbagevise de undertrykkende og fremmedgørende forhold. Fuchs har i
relation til sociale medier afvist denne påstand med argumentet om, at udmeldelse
ikke er realistisk, hvis man, på lige fod med andre mennesker, ønsker at
vedligeholde sociale relationer til venner og familie (Fuchs, 2014a, p. 238). Et
lignende argument kan konstrueres i relation til deleøkonomiske platforme under
den forudsætning, at brugerne ikke er i stand til at undsige sig det arbejde, der
formidles på platformene. Brugerne er ganske vist objektivt frie til at påtage sig det
digitale arbejde, men det synes ikke at være en urimelig antagelse, at brugerne,
potentielt set, kan blive så afhængige af platformene, at de reelt set ikke er frie til
at undsige sig dem. Specialet vender tilbage til dette aspekt i næste kapitel.
Med ovenstående forudsætning in mente kan man pege på, at brugerne af
deleøkonomiske platforme stilles i en udsat situation, der er på nogle punkter er
lig den situation, der kendetegnede arbejdernes i det industrielle samfund. Den
ene side af Marx' dobbelt-frie-beskrivelse stemmer således overens med
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brugernes situation under platformsøkonomien, mens den anden side ikke gør.
Dette tager dog ikke brodden af kritikken, snarere tværtimod. Brugerne besidder
ganske vist den objektive frihed til at udbyde deres arbejdskraft på platformene
(første halvdel af beskrivelsen), men de er derimod ikke længere frigjort fra
ejerskabet over produktionsmidlerne (anden halvdel af beskrivelsen). Denne nye
ejerskabsfordeling er ikke er ønskværdig for brugerne, da platformene med denne
konfiguration kapitaliserer og udnytter brugernes ejendele og arbejdskraft og
dermed cementerer og forstærker fremmedgørelsen på alle ovennævnte fronter. I
denne sammenhæng, kan man således pege på, at nuanceringen af dobbelt-friebeskrivelsen faktisk illustrerer, hvordan brugerne indtager en særdeles prekær
position. Hvor den traditionelle marxistiske tankegang ser det som en
uhensigtsmæssig ejerskabskonstruktion, at arbejderne er frigjorte fra ejerskabet
over produktionsmidlerne, er der under platformsøkonomien derimod tale om den
omvendte situation i og med, at brugernes ejerskab over produktionsmidler, rent
faktisk er en form for udnyttelse, der sikrer økonomisk profit til platformene, og
fremmedgør dem fra genstandene i deres privatsfære.
Endelig kan man argumentere for, at brugerne også risikerer at blive
fremmedgjort fra andre brugere. Dette aspekt udspringer af den konkurrencelogik
der gennemsyrer platformene. De brugere, der kan levere den bedste service, de
bedste resultater, løse opgaverne hurtigt og tilbyde favorable priser, vil ofte være
bedre stillet end andre brugere. Tag Fiverr som eksempel. Hvis en bruger ønsker at
stå stærkt i konkurrence med andre brugere er det essentielt, at vedkommende
svarer hurtigt på arbejdsforespørgsler og har fået gode anmeldelser, eftersom
platformen – blandt andet – sammenligner brugerne på disse parametre.
Konkurrencen er således ekstremt synlig og allestedsnærværende i og med, at alle
brugere kan blive sammenlignet og frasorteret i henhold til forskellige parametre.
Denne konkurrencelogik kan således tolkes som et element der bidrager til, at
brugerne spilles ud mod hinanden, hvilket cementerer deres gensidige
fremmedgørelse. Med marxismen som analytisk prisme, kan man således tale om,
at det dialektiske forhold mellem købere og sælgere træder i forgrunden på
bekostning af det dialektiske forhold mellem brugerne og platformsejerne, der
omvendt træder tilbage og skjules i baggrunden (jf. afsnit 4.1.2). Dette er
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uhensigtsmæssigt, da brugerne således vil have tendens til at fokusere på den
interne brugerkonkurrence, fremfor det undertrykkelsesforhold, der eksisterer
mellem dem selv og platformsejerne. Når en bruger eksempelvis benytter sig af
eBay eller en anden deleøkonomisk platform, er der risiko for, at vedkommende
ikke er/gør sig bevidst om platformens dominerende karakter, men derimod blot
fokuserer på hvordan P2P-relationen udarter sig, og om vedkommende på den
baggrund får sine individuelle interesser varetaget.
Denne form for fremmedgørelse indeholder desuden en ny nuance, som er
særegen i relation til deleøkonomiske platforme, og som er et ubeskrevet blad i
Fuchs' teoretisering. Denne nuance omhandler, at hvis brugerne, som følge af
fremmedgørelsen, ikke identificere sig med hinanden, men derimod konstant
betragter hinanden som konkurrenter, vil der potentielt set opstå to umiddelbare
konsekvenser: 1) at platformen oplever øget produktivitet, idet brugerne aktivt
indgår i kampen om det arbejde der udbydes, og 2) at brugerne som følge af denne
kamp alineres endnu mere fra hinanden. I værste fald vil denne bevægelse være
selvforstærkende. Dette forhold er således endnu en gang et udtryk for, hvorledes
platformenes forretningsmodel kapitaliserer på bekostning af brugerne.
I forlængelse af ovenstående kan man til med pege på, at platformene
besidder potentialet til at udstyre deres brugere med en falsk bevidsthed, der
slører brugenes sande interesser, til fordel for platformenes. Brugerne slipper
således deres fællesinteresser af syne til fordel for en ageren, der støtter
platformenes interesse, og som brugerne ikke selv er i stand til at indse. George
Ritzer har på rammende vis beskrevet dette forhold ved:
»The situation facing [users][…] is more fraught because of the fact
that it is not clear—at least to them—that they are exploited and
that they are alienated from this […] exploitative system. If they do
not feel alienated from, and more extremely if they feel good about,
the new system in which they are increasingly immersed, it is almost
impossible to expect them to understand its underlying structure
and character, let alone to question, or rebel against, it. « (Ritzer,
2015, p. 439).
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I ovenstående citat henviser Ritzer ganske vist til the prosumer – en bruger der
agerer som både forbruger og producent – men den gennemgående tanke, at
brugerne ikke er i stand til at indse, hvordan platformene både forårsager og
skjuler den udnyttelse, der katalyserer fremmedgørelsen, gør sig også gældende
for brugerne på deleøkonomiske platforme. Citatet understreger samtidig også den
uhensigtsmæssige situation der opstår, når brugerne associerer platformene og
deres digitale arbejdsproces med positive følelser. Dette scenarie illustrerer
således faren ved den falske bevidsthed, som brugene risikerer at blive udstyret
med i kraft af den magtposition, som platformene indtager.
Sammenfattende kan man pege på, at fremmedgørelsen af brugerne på
deleøkonomiske platforme antager mange og nye former. Brugerne fremmedgøres
fra instrumenterne, objekterne, produkterne, sig selv og fra andre brugere.
Samtidig er platformene i stand til at skjule denne fremmedgørelse ved at
indskrive en falsk bevidsthed i brugerne. Denne slører deres fælles interesser og
øger incitamentet til at udføre arbejde til fordel for platformens
udnyttelsessystem, der sikrer skabelsen af økonomisk profit.

4.5.0. Delkonklusioner
Formålet med dette kapitel var at besvare spørgsmålet: Hvordan udnytter
deleøkonomiske platforme brugerne? Med udgangspunkt i den marxistiske
tankegang kan specialet præsentere følgende delkonklusioner.
Brugerne på de deleøkonomiske platforme deltager i en proces, der kan
beskrives som digitalt arbejde. Dette digitale arbejde er af en undertrykkende
karakter, eftersom brugerne gratis må skænke en væsentlig del af deres
arbejdskraft til platformene. Dette sker ved, at platformene tager sig betalt for
formidlingen af arbejdet, at brugerne forærer deres informationer og at disse
informationer samt brugernes opmærksomhed (potentielt) videresælges. Når
brugerne deltager i denne digitale arbejdsproces udsættes de samtidig for en
urimelig ejerskabskonfiguration. Dette forhold beror på, at platformene kun ejer
den aggregerede brugerdata og den digitale teknologi, som platformene er bygget
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på, mens alle de genstande, der er forbundet med nævneværdige udgifter
udliciteres til brugerne. Brugernes arbejdskraft og personlige ejendele indtager
således en central, men samtidig udsat, placering i platformenes økonomiske
kredsløb, men gevinsterne ved denne placering tilfalder ikke i en rimelig grad
brugerne. Platformenes forretningsmodel gør sig her netop skyldig i at udnytte
brugeren til fordel for skabelsen af merværdi og sikrer sig en fortsat akkumulering
af kapital. Dette element beror på, at platformene ved at placere sig som en
uomgængelig og magtfuld instans der, i kraft af forretningsmodellens
udnyttelsesmekanismer, er i stand til at underordne brugerne og taksere deres
arbejdskraft og ejendele. Denne proces afføder en forståelse af brugerne som en
form for varer. Når brugerne anvender deleøkonomiske platforme indskrives
markedet i dem, i deres relationer og i deres personlige ejendele. De
kommodificeres således på flere forskellige fronter, hvilket medfører, at sfæren for
hvad der kan/bliver kommodficieret udvides, og at brugerne reduceres til en
handelsvarer, der kun tjener det formål at skabe profit til platformene.
Vareliggørelsen af brugerne medfører endvidere, at de fremmedgøres. Denne
fremmedgørelsesproces bevirker, at brugerne alineres fra deres personlige
ejendele, sig selv og fra andre brugere, hvilket skaber en falsk bevidsthed, som
slører gruppens sande interesser, til fordel for platformenes.
Sammenfattende er brugerne således udfordret af, at de på deleøkonomiske
platforme indtræder i en prekær digital arbejdssituation, hvor platformene, under
en række urimelige arbejds- og ejerskabskonfigurationer, er i stand til at indskrive
markedet i brugene og deres personlige ejendele, hvilket cementerer en uretfærdig
dominans, der fremmedgør brugerne, og som muliggør at platformene er i stand til
at udvinde økonomisk profit fra denne proces.
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5.0.0. Udfordringer for samfundet
I dette kapitel tager specialet afsæt i anden del af problemformuleringen: hvilke
udfordringer skabes der for samfundet som helhed? Kapitlet er struktureret som
en diskussion af, hvordan udnyttelsen af brugerne udkrystalliseres i en række
udfordringer på samfundsniveauet, som tenderer til særligt at omhandle og
ramme den samfundsklasse, der betegnes prekariatet. Kapitlet vil derfor
indledningsvist redegøre for Guy Standings teoretisering af prekariatet og dets
relation til deleøkonomiske platforme (afsnit 5.1.0.), sammenholde denne
teoretisering med marxismens tankegods vedrørende klassesamfundet (afsnit
5.1.3.) samt redegøre for de præmisser, der gør sig gældende for kapitlets
diskussioner (afsnit 5.2.0). I lyset af disse teoretiseringer og præmisser følger
herefter fem afsnit, der har til formål at anskueliggøre og diskutere de
udfordringer, som de deleøkonomiske platforme konfronterer samfundet med.
Hvert af disse afsnit tager udgangspunkt i et specifikt aspekt eller udviklingstræk
ved platformenes undertrykkelse af brugerne. Det første afsnit diskuterer det tab
af rettigheder som opstår, når brugerne benytter deleøkonomiske platforme
(afsnit 5.3.0), mens andet afsnit tager udgangspunkt i den psykiske belastning, som
er forbundet med platformsarbejde (afsnit 5.4.0.). Det tredje afsnit centrerer sig
om de samfundsmæssige udfordringer, der knytter sig til brugernes juridiske
status (afsnit 5.5.0.), mens det fjerde afsnit omhandler fraværet af brugernes
interessevaretagelse (afsnit 5.6.0.). Det femte afsnit diskuterer de
samfundsmæssige udfordringer, der opstår i forlængelse af platformenes
indflydelse på samfundets forståelse og opfattelse af arbejde (afsnit 5.7.0). Kapitlet
afsluttes af et sammenfattende afsnit, der præsenterer diskussionernes
hovedpointer (afsnit 5.8.0.).

5.1.0. Prekariatet
Guy Standing har dedikeret en stor del af sit akademiske arbejde til at udvikle en
teori i relation til den hurtigt voksende samfundsklasse, som han betegner
prekariatet.
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Standings teoretisering er først og fremmest en politologisk analyse af, hvordan
globaliseringen medfører en restrukturering af samfundets klasser. I den
forbindelse er han ikke blind for, at den teknologiske udvikling, og særligt de
deleøkonomiske platforme, spiller en central rolle (Standing, 2012; Standing,
2016). Ifølge Standing er prekariatet kendetegnet ved, at dets individer:
»live through a series of casual, short-term, or temporary jobs, have
none of the forms of labor security that the working class and the
salariat acquired in the welfare-state era, and have relatively low
and insecure earnings. Their “social income” – total income from all
sources – is structured in a way that imparts considerable income
insecurity« (Standing, 2012, p. 590).
I tillæg til klassens usikrere indkomst og ustabile arbejdsmarkedstilknytning,
peger Stading på, at klassen også er udsat på yderligere tre områder. For det første
har klassens individer ikke nogen "social hukommelse", eftersom de ikke besidder
et tilknytningsforhold til en profession eller et håndværkerlav. Dette bevirker, at
individerne ikke har noget forankret udgangspunkt, som de kan binde deres
identitet op på. For det andet har klassens individer ikke "fremtidens skygge"
hængende over sig i kraft af, at deres arbejdsrelationer er flygtige, sporadiske og
forgængelige. En relation kan finde sted den ene dag men forsvinde den næste,
hvilket blot gør den til én ud af mange i en serie af forbigående relationer. Dette
forhold foranlediger et moralkodeks, der opfordrer til opportunisme, hvilket ifølge
Standing er amoralsk. Endelig er der tale om, at klassens individer »are mostly
denizens, not citizens« (ibid.). Der er således tale om at klassens individer indtager
en position som andenrangs borgere i og med, at de har færre rettigheder og en
svagere berettigelse til disse rettigheder end den gængse statsborger (ibid.).
Standing opsummerer dette ved:
»those in the precariat have precarious jobs, without a sense of
occupational identity or career in front of them, they have no social
memory on which to draw, no shadow of the future hanging over
their relationships, and have a limited and precarious range of
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rights. This combination conjures up an image of a lonely crowd«
(Standing, 2012, p. 591).
Der er således tale om en klasse, der på trods af sin størrelse, lider under en form
for indbyrdes ensomhed.
I forlængelse af ovenstående forklarer Standing endvidere, at prekariatet
skal forstås som en sammensat klasse, eftersom individer fra alle
sociodemografiske grupper, dog i forskellige grader, risikerer at glide ind i den.
Når individerne først er havnet i den, har de samtidig svært at slippe derfra.
Klassen består overordnet set af unge, kvinder, ældre, handicappede,
velfærdsansøgere, kriminelle og migranter (ibid., p. 595).
Ovenstående beskrivelse af prekariatets karakteristika spiller en central
rolle for forståelsen og analysen af deleøkonomiske platforme af to årsager. For det
første medfører disse karakteristika, potentielt set, at prekariatet udgør en central
kilde til den arbejdskraft der påtager sig platformsarbejde, og for det andet
risikerer disse karakteristika at blive cementeret og katalyseret yderlige når
klassens individer indgår i denne arbejdsproces. Forholdet mellem prekariatet og
de deleøkonomiske platforme kan dog nuanceres yderligere – hvilket er formålet
med det næste afsnit.

5.1.1. Prekariatets relation til deleøkonomiske platforme
Standing er af den opfattelse, at prekariatets fremkomst beror på en strukturel
egenskab ved den globale kapitalisme. Globaliseringen er i Standings forstand
bygget på neoliberalismen, der dikterer en markedsmodel, som maksimerer
konkurrencedygtigheden, komodificeringen af så meget som muligt samt en
tilbagetrukken stat, hvis lovgivningspraksis ikke blokerer for forøgelsen af
konkurrencedygtigheden og komodificeringsprocesserne (Standing, 2012, p. 591;
Boisen, 2017, p. 5).
I lyset af denne udvikling peger Standing på, at en gruppe af rentierer (eng:
rentiers) har haft gunstige forhold for at vokse frem og erobre en betydelig
mængde indflydelse og magt. En rentier er kendetegnet ved:
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»someone who gains income from possession of assets, rather than
from labour. A rentier corporation is a firm that gains much of its
revenue from rental income rather than from production of goods
and services, notably from financial assets or intellectual property«
(Standing, 2016, p. 13).
Standing trækker i den forbindelse en lige linje imellem rentier-kapitalismen og
deleøkonomiske platforme som Uber, Airbnb og TaskRabbit. I Standings optik
fungerer disse platforme som arbejdsmæglere, der kapitaliserer på at eje det
teknologiske apparat, som sikrer arbejdsformidlingen (jf. afsnit 2.2.0.). I den
forbindelse peger Standing på, at prekariatet er den samfundsklasse, der er mest
eksponeret for denne udvikling, eftersom deres livs- og arbejdssituation i forvejen
er så udsat, at de, i deres forsøg på at opretholde en vis levestandard, ikke kan
undsige sig det arbejde, som tilbydes på platformene (ibid., p. 174). Det bør dog
understreges, at Standing ikke er af den opfattelse, at disse platforme kausalt set
har skabt prekariatet, men platformene er, trods alt, med til at konsolidere
prekariatets i forvejen udsatte position, katalysere klassens fortsatte vækst og
fiksere dets individer i denne klasserelation (ibid., p. 153).
Forholdet imellem prekariatet og de deleøkonomiske platforme skal læses i
lyset af, at Standings teoretisering er situeret på et generelt niveau, der italesætter
udviklinger og samfundstendenser i et overordnet og globalt perspektiv. Man bør
derfor gøre sig det klart, at prekariatets relation til deleøkonomiske platforme kan
og vil variere på tværs af nationer i kraft af deres forskellige udgangspunkter. Den
overordnede diagnosticering af at prekariatet som en stadigt voksende
samfundsklasse, der er særligt eksponeret overfor disse nye platformes
forretningsmodeller, er ikke desto mindre et perspektiv som er nærliggende og
relevant at trække på, når man ønsker at diskutere de samfundsmæssige
udfordringer, som denne nye medieteknologi forårsager.
Ovenstående bringer specialet videre til diskussionen af, hvordan
prekariatet i Standings teoretisering er positioneret i forhold til de andre klasser,
og hvordan denne teoretisering kan knyttes an til specialets marxistiske analyse af
og perspektiv på deleøkonomiske platforme.
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5.1.2. Perspektiver på klassesamfundet
Standings klassestruktur består af 7 overordnede grupper (jf. figur 6). De tre
øverste grupper er: eliten, der er uvirkeligt rig; funktionærerne (eng: salariat) der
har sikre og velbetalte jobs i staten eller store selskaber og som nyder godt af en
række goder samt løst-ansatte og selvstændige (eng: proficians), der også har en
høj indkomst, men ikke har adgang til samme omfang af private goder. Den største
ændring i klassespektrummet finder dog sted nedenfor disse tre grupper.
Arbejderklassen (eng: core working class) består af individer med forholdsvist
stabile fuldtidsjobs, som samtidig har adgang til en række offentlige goder. Denne
klasse er dog hurtigt svindende, eftersom en del af klassens individer må se sig
selv drive ned i den nye prekraiatsklasse. Standing understreger derfor, at
prekariatet består af »millions of people scattered around the world, living and
working in insecure jobs and conditions of life« (Standing, 2012, p. 589). Under
prekariatet finder man henholdsvis de arbejdsløse (eng: unemployed) og et afrevet
lumpenprekariat (eng: lumpenprecariat), der består af samfundets sociale
outsidere og udstødte.

Figur 6: Standings klassemodel

Figur 6. Figuren illustrerer Standings klassemodel.
Frit gengivet efter Standing, 2011, p. 7.

Standings klasseperspektiv er således mere lagdelt end marxismens dualistiske
perspektiv, hvor der traditionelt set blot skelnes imellem kapitalisten, med
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ejerskab over produktionsmidlerne, og proletariatet, der kun er i besiddelse af
arbejdskraft. Abstraherer man dog fra den faktiske lagdeling i disse to
perspektiver, kan man syntetisere et nyt perspektiv, der kan bidrage til at
diskutere, hvilke udfordringer samfundet konfronteres med. Det marxistiske
perspektiv bidrager i den forbindelse med dialektiske distinktioner mellem:
havende og ikke havende; ejer og ikke-ejer; arbejdsgiver/arbejdsformidler og
arbejdstager; samt udnytter og udnyttede. Dette perspektiv har været
omdrejningspunktet for analyserne i det foregående kapitel og har illustreret,
hvordan udnyttelsen af brugerne finder sted på de deleøkonomiske platforme.
Prekariatsperspektivet bidrager derimod med en beskrivelse af en ny og voksende
klasses arbejds- og livssituation. Denne klasses individer er udsatte og
eksponerede på en række områder, og deres tilværelse kan derfor karakteriseres
som prekær. Disse prekære forhold er ganske vist vokset frem under
globaliseringen, men de deleøkonomiske platforme kan betragtes som et
mediefænomen, der er med til at cementere klassens prekære forhold, og samtidig
bidrage til at katalysere dens fortsatte udvikling og vækst. I fællesskab belyser de
to perspektiver således, hvordan gevinsterne ved den teknologi som disse
platforme bygger på, høstes af en magtfuld og besiddende top i samfundet, mens
individerne nedenfor denne top får deres livs- og arbejdsforhold prekariseret. Et
forhold der samtidig kommer samfundstoppen til gavn, da dette klasseforhold
bidrager til at fremme deres kommercielle agenda. Det er i lyset af dette nye
syntetiserede perspektiv, at specialet i det følgende vil diskutere de
samfundsmæssige udfordringer, som platformene eksponerer samfundet for.

5.2.0. Præmisser for kapitlets diskussioner
I dette afsnit vil specialet kort redegøre for de præmisser, der gør sig gældende i
diskussionsafsnittene i dette kapitel.
Den første præmis omhandler, at diskussionerne ikke tager udgangspunkt i
en specifik nation eller stat. Diskussionen skal derfor læses som en generel
diagnosticering og diskussion af de udfordringer, som deleøkonomiske platforme
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kan forårsage for et samfund. Der er naturligvis stor forskel på, om der er tale om
et samfund, der kan sidestilles med en skandinavisk velfærdstat eller et samfund
som USA, hvor markedet er et dominerende element. Specialets pointe er ikke
desto mindre, at de udfordringer der skitseres og diskuteres er af en sådan generel
karakter, at de underliggende udviklingstræk og problematikker vil kunne
genfindes på tværs af forskellige samfund, omend disse udfordringer antager
særprægede former og håndteres på forskellig vis i det enkelte samfund.
Det er samtidig en præmis for diskussionerne i dette kapitel, at brugerne af
de deleøkonomiske platforme antages hovedsageligt at tilhøre prekraiatet. Denne
antagelse beror på to forhold: 1) at denne klasses individer har sværest ved at
undsige sig det arbejde, som formidles på platformene; samt 2) at det er relationen
mellem platformene og prekariatet, der danner udgangspunktet for de største og
mest uhensigtsmæssige udfordringer for samfundet. Dette er naturligvis ikke
ensbetydende med, at andre samfundsklasser ikke også benytter sig af disse
platforme. Kapitlets fokus er dog centreret omkring prekariatets relation til de
deleøkonomiske platforme da det, på linje på med Standings teori kan antages, at
denne klasse vil have sværest ved at undsige sig arbejdet på platformene samt at
konsekvenserne af de samfundsmæssige udfordringer vil ramme denne klasse
hårdest.

5.3.0. Tab af rettigheder
I dette afsnit diskuterer specialet de samfundsmæssige udfordringer, der knytter
sig til det tab af rettigheder som opstår, når brugerne benytter sig af
deleøkonomiske platforme.
Et afgørende forhold ved deleøkonomiske platformes virke er, at når en
borger benytter sig af disse platforme, er vedkommende ikke omfattet af de sociale
rettigheder, der normalt gør sig gældende for arbejde i samfundet. Brugerne af
deleøkonomiske platforme eksponeres således for en række samfundsmæssige
risici i og med, at de mister adgangen til de goder som arbejder- og
borgerbevægelser har oparbejdet i løbet af det tyvende århundrede. Mængden og
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omfanget af disse goder varierer naturligvis fra land til land, men man kan ikke
desto mindre nævne pension, forsikring, løn under sygdom, barsel,
arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og videreuddannelse som eksempler på nogle
af disse goder. Man kan derfor pege på, at de deleøkonomiske platforme
katalyserer en erodering af brugernes sociale rettigheder. Som modvægt til dette
argument kan man på den anden side dog pege på, at nogle platforme tilbyder
forskellige former for forsikringer, der netop har til formål at skærme brugerne
mod nogle, men langt fra alle, af disse risici. eBay tilbyder eksempelvis
forsendelsesforsikringer, og Airbnb indeholder en obligatorisk værtsforsikring.
Dette ændrer dog ikke ved, at håndteringen af disse risici stadig tilfalder brugerne,
eftersom de selv må afholde udgifterne i forbindelse med ekstra-tilkøb af
platformenes forsikringer og servicer. Udgangspunktet for denne
rettighedserosion bygger på, at platformene ikke betragter deres brugere som
ansatte, men derimod italesætter dem som "freelancere" eller
"mikroentreprenører", der frivilligt benytter platformene – et forhold, der
diskuteres yderligere i afsnit 5.5.0. Denne sprogbrug kan således opfattes som et
aspekt ved platformenes forretningsmodel, der aktivt bidrager til at erodere de
rettigheder, som normalt er forbundet med arbejde, hvilket udgør en klar
udfordring for samfundet.
I tillæg til ovenstående kan man endvidere diskutere, i hvilket omfang
brugerne af disse platforme mister "retten" til en forudsigelig og fast indkomst.
Denne "ret" skal dog ikke forstås som en lovfæstet ret, men derimod som et gode,
der er knyttet til fastansættelser på det traditionelle arbejdsmarked. Standing
påpeger da også netop at »income secutrity has a value in itself« (Standing, 2016,
p. 3). På de deleøkonomiske platforme bortfalder denne indkomstsikkerhed dog,
da brugerne ikke entydigt kan forudsige dels, om og hvor meget arbejde der vil
være til dem i fremtiden og dels, hvor meget dette arbejde vil indbringe. En borger,
der eksempelvis supplerer lønnen fra sit deltidsjob ved at udføre TaskRabbitopgaver, vil således ikke altid kunne forudsige størrelsen af dette supplement,
eftersom arbejdsudbuddet og prisen på opgaverne kan variere. Fraværet af
indkomstsikkerhed såvel som det generelle tab af sociale rettigheder kan
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endvidere bidrage til, at brugernes psyke udfordres – et forhold, der diskuteres
yderligere i næste afsnit.
På den anden side er det dog et faktum, at freelance-statussen ikke er et nyt
fænomen. Mange mennesker driver i dag virksomheder, hvor de på lignende vis
afskriver sig en række af de føromtalte sociale rettigheder samt
indkomstsikkerheden. I den forbindelse er det dog et afgørende forhold, at de
deleøkonomiske platforme er i stand til at formidle, organisere og styre arbejdet i
et hidtil uset omfang og med en betydelig samfundsmæssig gennemslagskraft.
Samfundet bør derfor være agtpågivende dels i forhold til, hvilken og hvor stor en
del af befolkningen der i fremtiden udfører platformsarbejde og dels forsøge at
sikre, at disse prekære arbejdsforhold ikke normaliseres. Platformenes evne til at
cementere, fortsætte og forstærke denne rettighedserosion, der særligt risikerer at
ramme prekariatet, er således et aspekt, der udgør en klar udfordring for
samfundet.
I lyset af den ovenstående diskussion vil man dog kunne indvende, at
samfundets borgere aldrig er tvungne til at benytte sig af deleøkonomiske
platforme. Borgerne vil således kunne skåne sig selv for rettighedserosionen, alene
ved ikke at benytte platformene. Denne påstand undermineres dog i det øjeblik, at
borgerene ikke længere er i stand til at undsige sig platformsarbejdet. Her er
prekariatsperspektivet særdeles påtrængende. Individerne i prekariatet kan meget
vel – på grund af deres i forvejen udsatte position – blive så afhængige af
platformene, at de ikke er i stand til at undsige sig dem. Uber-lifts og Taskrabbitopgaver kan, med andre ord udgøre en vital indtægtskilde for den enkelte borger,
som vedkommende har brug for til at opretholde en vis levestandard. Med
udgangspunkt i dette perspektiv vil man således kunne pege på, at
platformsarbejde ikke nødvendigvis indeholder den grad af frivillig deltagelse, som
platformene ellers promoverer sig på og anvender til at forsvare
arbejdsforholdene.
I forlængelse af ovenstående vil et naturligt, konsekutivt spørgsmål være,
hvorfor samfundet overhovedet bør kere sig om denne udvikling. Her kan man
indledningsvist pege på, at samfundet risikerer at skulle absorbere de negative
konsekvenser, som udspringer af rettighedserosionen. Dette forhold vil kunne
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udgøre en ny økonomisk byrde for samfundet (Codagnone et al., 2016, p. 29;
Standing, 2016, p. 174). I den forbindelse kan samfundet eksempelvis blive pålagt,
at understøtte de borgere, der ikke i tilstrækkelig grad kan forsørge sig selv
igennem platformsarbejdet.
I kontrast til ovenstående, vil dog man kunne pege på, at dette ikke
nødvendigvis vil være tilfældet. Det skyldes, at rettighedserodering samtidig kan
tolkes som en individualisering af risici, hvor samfundsmæssige farer i forbindelse
med arbejde indskrives i og gøres til genstand for det enkelte individ. Disse
individualiserede risici kan omhandle alt fra vedligeholdelse af den bil, som en
borger anvender via Uber, til den indtægt som en Fiverr-bruger mister, når
vedkommende bliver for syg til at arbejde. De udsatheder, der knytter sig til
platformsarbejde risikerer således at blive det enkelte individs ansvar, fremfor at
blive opfattet som et strukturelt samfundsmæssigt problem. I dette perspektiv
bliver prekariatets udsatte position og relation til platformene således
retfærdiggjort med argumenter, der understreger individernes personlige ansvar
og frivillige deltagelse fremfor argumenter, der fokuserer på de strukturer og den
kontekst der gør sig gældende for platformsarbejdet.
I forlængelse af ovenstående og med et normativt udgangspunkt, kan man
således pege på, at samfundet konfronteres med en række udfordringer. For det
første tvinges en del af samfundets borgere potentielt set ind i en arbejdsrelation,
hvor deres arbejdskraft udnyttes samtidig med, at de fraskrives en række sociale
rettigheder og goder. I den forbindelse forekommer det som en klar
uretfærdighed, at de individer der har sværest ved at undsige sig platformene,
også er dem der rammes hårdest af dem. For det andet kan dette rettighedstab
opfattes som et aspekt, der bidrager til at devaluere brugerne til en form for
andenrangs borgere, hvilket øger uligheden i samfundet. Endelig kan man pege på,
at det enkelte individ stilles til ansvar for samfundsmæssige risici og strukturelle
problemer.
Samlet set kan man således argumentere for, at platformenes
individualisering af risici udfordrer samfundet på to fronter. For det første må
samfundet tage stilling til, hvordan den rettighedserodering, som platformene
katalyserer, håndteres. For det andet må samfundet tage stilling til i hvilket
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omfang det enkelte individ holdes til ansvar for de prekære arbejdsforhold, som
platformene cementerer. I relation til begge disse fronter må samfundet særligt
tage prekariatet i betragtning, da det netop er denne samfundsklasse, der er mest
eksponeret for de negative konsekvenser af disse udfordringer.

5.4.0. Psykiske omkostninger
I dette afsnit diskuterer specialet de samfundsmæssige udfordringer, der opstår i
forlængelse af platformenes evne til at tære på og nedbryde brugernes psyke.
De psykiske belastninger som brugerne risikerer at blive udsat for,
udspringer overordnet set af to fundamentale elementer ved platforme: ondemand filosofien og anmeldelsessystemerne.
Platformenes on-demand filosofi er et element, der potentielt udsætter
brugerne for en øget psykisk belastning i kraft af, at brugerne ikke på forhånd ved
hvad de skal fortage sig den næste time, om der overhovedet vil være arbejde at
udføre, hvor mange andre brugere de er i konkurrence med om arbejdet, hvad
arbejdet præcist vil bestå i samt hvor meget de vil få udbetalt. Her til kommer at
platformenes on-demand filosofi fordrer, at brugerne påtager sig arbejdet med
meget kort varsel samtidig med, at de anspores til konstant at indgå i
selvpromoverende og selvmonitorerende praksisser for at stå bedre i
konkurrencen med andre brugere. Et eksempel er Airbnb, der kræver at værter
svarer på henvendelser indenfor 24 timer. Eller Uber, der i nogle tilfælde lader
deres chauffører konkurrere om det enkelte lift ved lade arbejdet tilfalde den
chauffør, der når frem til opsamlingsstedet først. I forlængelse her af kan man pege
på, at brugerne således samtidig placeres i en konstant standby-situation, hvor de
risikerer at sammenblande arbejdsrelaterede aktiviteter med deres ikkearbejdsrelaterede aktiviteter/fritid i kraft af, at de konstant må være tilgængelige
for platformene. Der er således tale om, at on-demand filosofien afstedkommer en
substantiel mængde af ansættelses-, standby- og indkomstusikkerheder, som
brugerne må affinde sig med. Konsekvenser her af er »that the system transfers
the stress and pressure to the freelance workers on the other side of the screen«,
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hvilket potentielt giver sig udslag i, at brugernes psyke udfordres (Maselli et al.,
2016, p. 5). I den forbindelse må man dog naturligvis anerkende, at on-demand
filosofien er et af de bærende aspekter, der bidrager til at gøre platformene
attraktive. Gjorde platformene ikke brug af denne strategi, ville deres servicer ikke
nødvendigvis kunne fungere med den hastighed og effektivitet, som de gør på
nuværende tidspunkt. På den anden side ændrer dette forhold dog ikke på, at
platformsarbejde potentielt set kan afstedkomme en ubalance i brugernes liv, som
kan have uønskede psykologiske konsekvenser.
Det andet element knytter sig til platformenes anmeldelsessystemer, som
på lignede vis kan anklages for at placere brugerne i en situation, der gør dem
psykisk sårbare. Platforme som Uber er kendt for at deaktivere brugere med
ratings lavere end 4,7 samtidig med, at platformen begunstiger de mest
velanmeldte chauffører ved at lade dem tilgå de mest indbringende
arbejdsopgaver (Maselli et al., 2016, p. 5). Der er her således tale om en
mekanisme, der har karakter af at være et permanent og kontinuerligt
overvågningssystem, der udmøntes i et konstant pres på den enkelte bruger for at
fremstå venlig, effektiv og serviceminded. Dette er eksempelvis tilfældet for Uberchauffører, der er afhængige af at modtage top-anmeldelser, da det langt fra er
underordnet for chaufførerne, om de modtager 4 eller 5 stjerner for deres arbejde.
Man kan ganske vist indvende, at platformene er designet til at beskytte
brugerne mod sjusk og svindel fra andre brugere. Dette er naturligvis en reel
pointe, der dog ikke ændrer ved det forhold, at brugerne ved konstant at indgå i
disse selvpromoverende og selvmonitorerende praksisser, risikerer at
platformene tærer på og nedbryder deres psyke.
I forlængelse af ovenstående kan man endvidere pege på, at dette psykiske
pres som brugerne udsættes for ligeledes er et aspekt, der kan skrives ind under
platformenes evne til at individualisere forskellige former for samfundsmæssige
risici. Dette aspekt er således med til at udvide paletten for de udsatheder, som
brugerne konfronteres med, eftersom platformene ikke blot udfordrer de sociale
rettigheder, som diskuteret i det foregående afsnit, men også udfordrer brugernes
psyke.
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Samfundet udfordres dermed på flere områder. Indledningsvist risikerer
samfundet at skulle absorbere de negative konsekvenser, som opstår når
brugernes psyke nedslides. Dette kan eksempelvis være at understøtte de borgere,
der ikke kan håndtere det psykiske pres, som platformene skaber. Dette kan, som
tidligere pointeret, udgøre en økonomiske byrde for samfundet. På den anden side
kan man dog også pege på, at borgerne risikerer selv at skulle forholde sig til deres
psykiske udsatheders medfølgende mén, da der også på dette område er tale om
en individualisering af risici. Fra et normativt standpunkt må samfundet endvidere
forholde sig til, om det synes rimeligt at platformene udsætter brugerne for disse
psykiske belastninger, da de i sidste instans tjener til at optimere platformenes
forretningsmodel. Man kan i den forbindelse pege på, at der bør være lovmæssige
rammer for, hvorledes on-demand filosofien og anmeldelsessystemerne
konfigureres og udfoldes på platformene, og således stille brugerne i en mindre
prekær situation. Her til kommer, at dette psykiske pres risikerer at ramme et
specifikt, og i forvejen udsat, lag i samfundet. Prekariatet er således særligt
eksponeret for dette pres, eftersom de vil have svært ved at undsige sig
platformsarbejdet. Samfundet må derfor forholde sig til, om det synes rimeligt at
en specifik samfundsklasse bliver udsat for et markant psykisk pres, som for det
første ikke er forbundet med arbejde i de højere samfundslag, og som for det andet
bidrager til at effektivisere en kommerciel forretningsmodel.

5.5.0. Den juridiske udfordring
I dette afsnit diskuterer specialet de samfundsmæssige udfordringer, som
udspringer af den lovgivning, der vedrører brugernes juridiske status på
deleøkonomiske platforme.
I relation til platformsøkonomien har Fabo et al. understreget, at der på
lovgivningsområdet generelt set er tale om forhold, der minder om det 19.
århundredes laissez-faire politikker (Fabo et al., 2017, p. 165). Brugernes juridiske
status har i den forbindelse været et centralt omdrejningspunkt, der illustrerer en
samfundsmæssige udfordring. Platformene fastholder deres beskrivelse af
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brugerne som freelancere eller micro-entreprenører, mens andre positioner har
påpeget, at brugernes forhold til platformene, kopierer et traditionelt
arbejdsgiver-arbejdstagerforhold. Der hersker i den forbindelse ingen tvivl om, at
platformene har en klar interesse i at fremstille platformsarbejdet som "noget
andet" end traditionelt arbejde, for derved at retfærdiggøre italesættelsen af
brugerens rolle som freelancer eller micro-entreprenør. Daniel Cockayne har
eksempelvis vist, hvordan ansatte hos Uber, Airbnb og TaskRabbit undgår at
definere brugernes jobposition entydigt, men i stedet retfærdiggør og normalisere
det fleksible og prekære arbejde igennem en tvetydig associering mellem
kapitalistisk handel og altruistiske værdier som "deling", "fælleskab", "inklusion"
og "deltagelse" (Cockayne, 2016, p. 73). Hvis platformene derimod italesatte deres
brugere som ansatte, ville fundamentet for deres forretningsmodel blive
undermineret i og med, at platformene ville skulle indordne sig de traditionelle
arbejdsmarkedslovgivninger. De ville således blive nødt til at skærpe deres
omgang med brugerne samtidig med, at deres ansvarsområde ville blive udvidet
betydeligt. Uber ville eksempelvis kunne blive pålagt at håndtere deres chauffører
som traditionelle ansatte, samtidig med at platformen ville stå til ansvar for
køretøjernes forfatning og chaufførernes uddannelse. Af denne grund er det
forventeligt, at platformene insisterer på deres egne beskrivelser af brugernes
roller. På den anden side medfører dette forhold dog samtidig den
uhensigtsmæssige effekt, at platformene er tilbageholdende med at assistere eller
hjælpe brugerne yderligere, da dette vil kunne give næring til de argumenter, der
betragter brugerne som ansatte (Sundararajan, 2016, p. 182).
Tilsidesættes platformenes interesser for et øjeblik, kan man på den anden
side argumentere for, at der er tale om en relation, som imiterer et normalt
ansættelsesforhold. Alexandrea Ravenelle påpeger eksempelvis:
»even as companies tell workers that they are independent
contractors and entrepreneurs, their actions often speak louder than
their words. Service pivots and rate changes, […] often leave workers
feeling less like independent workers and more as though they are
employees or members of the precariat« (Ravenelle, 2017, p. 293).
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Platformene er med andre ord i stand til at udøve en høj grad af kontrol med og
over deres brugere, hvilket snarere vidner om et arbejdsgiver-arbejdstagerforhold
end et partnerskab imellem to kommercielle eller entreprenante subjekter (Fabo
et al., 2017, p. 170). Denne tankegang lægger sig i forlængelse af det foregående
kapitels analyser, hvor det netop blev understreget, at platformene er i stand til at
udnytte brugernes arbejdskraft, og at brugerne derfor kan betragtes som ansatte,
der udfører arbejde (jf. afsnit 4.1.1.).
Uoverensstemmelsen imellem disse to udlægninger af brugerens juridiske
status konfronterer samfundet med en række forskelligartede udfordringer. Så
længe platformene har succes med at insistere på deres egen kategorisering, får
brugerne aldrig adgang til de sociale rettigheder og goder, som knytter sig til det
traditionelle arbejdsmarked. Dette forhold kan således opfattes som et element,
der går forud for og katalyserer de samfundsmæssige udfordringer, som er blevet
beskrevet i de to foregående.
En ambivalent lovgivning, der ikke formår at definere brugernes juridiske
position entydigt, risikerer således at fastholde prekariatet i en prekær
livssituation. Fra et normativt udgangspunkt fremstår dette uhensigtsmæssigt, da
det arbejde, der formidles på platformene tenderer til at føre brugerne til en status
som andenrangsborgere, på trods af at deres arbejde og ansættelsesforhold
imiterer de forhold, der kendetegner det traditionelle arbejdsmarked. Forenklet
set medfører en ambivalent lovgivning derfor, at platformene kan skabe og
cementere prekært arbejde til prekære mennesker.
I lyset af ovenstående kan man diskutere, om det er frugtbart fortsat at
trække på den traditionelle distinktion mellem ansatte lønmodtagere og
selvstændige erhvervsdrivende/freelancere. Arun Sundararajan har i den
forbindelse eksempelvis peget på, at »new labor definitions are needed for a world
of crowd-based capitalism«, og Standing er ligeledes fortaler for, at samfundet
opfinder en ny kategori, der befinder sig mellem disse to poler (Sundararajan,
2016, p. 160; Standing, 2016, p. 221). Formålet hermed ville være at
sammentænke et udsnit af de traditionelle arbejdsmarkedsrettigheder med denne
nye kategori. Denne tankegang er ganske vist dragende, men den løser ikke alle de
føromtalte problemstillinger. Det vil eksempelvis stadig være problematisk dels at
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afgøre, hvornår en bruger kvalificerer sig til denne kategori og dels at bestemme,
hvilke af de omtalte rettigheder, som denne kategori ville skulle indeholde. På den
anden side fungerer denne tankegang dog stadig som en alternativ
fremgangsmåde, såfremt man ikke til fulde deler opfattelsen, at
platformsarbejdernes vilkår og arbejde imiterer en traditionel ansættelse. Med
denne alternative kategorisering ville man således kunne afhjælpe en del af de
udfordringer og den udnyttelse, som platformsbrugerne og prekariatet stilles
overfor. Hertil kommer, at en ny kategori vil kunne give anledning til at styrke
forhandlingsmulighederne og varetagelsen af brugernes interesser i forhold til
platformenes – et forhold, der diskuteres yderligere i næste afsnit.
I lyset af ovenstående diskussion kan man samlet set pege på, at en
ambivalent lovgivning danner udgangspunktet for en samfundsmæssig udfordring.
Samfundet må i den forbindelse indledningsvist tage stilling til, om brugerne bør
betragtes som selvstændige erhvervsdrivende, som ansatte, eller som noget helt
tredje. Denne udfordring kompliceres endvidere af, at samfundet i samme
ombæring må forholde sig til, hvilke sociale rettigheder, der knyttes til
platformsarbejde som kategori, hvordan denne kategorisering påvirker
platformenes forretningsmodel, samt hvilken indflydelse denne kategorisering får
på prekariatets situation og relation til platformene. Her bør det understreges, at
den nuværende situation skaber fundamentet for, at platformene fortsat kan skabe
og udbyde prekært arbejde til prekære borgere.

5.6.0. Varetagelsen af brugernes interesser
I dette afsnit diskuterer specialet de samfundsmæssige udfordringer, der vedrører
varetagelsen af brugernes interesser og udgangspunktet for deres
forhandlingsmuligheder.
Forskningen har ofte påpeget, at platformarbejdernes interesser er
underrepræsenterede (Rahman, 2016, p. 660; Ravanelle, 2016, p. 293; Standing,
2016, p. 221; Webster, 2016, p. 62). Dette fravær af interessevaretagelse knytter
sig til tre aspekter ved de deleøkonomiske platformes virke. Det første aspekt
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omhandler det forhold, at platformenes servicer ofte medfører, at brugerne
afgrænses fra hinanden på det spatiale niveau. Dette bevirker, at brugerne kun
interagerer med hinanden, når de indgår i en handelsproces. På den ene side er
dette en naturlig force ved platformenes virke, da de formår at forbinde individer
på tværs af tid og rum. På den anden side kan denne evne også opfattes som et
element, der på en gang både distancerer brugerne fra hinanden og svækker deres
følelse af at indgå i et samlet interessefællesskab. Her gør prekariatsperspektivet
sig endnu engang særdeles påtrængende, eftersom denne klasse ej heller besidder
nogen stærk eller forankret fællesskabsfølelse. Man kan således pege på, at
platformenes evne til at distancere brugerne fra hinanden kombineret med
brugernes tilknytning til prekariatet er to elementer, som bidrager til at brugernes
interesser forventeligt er underrepræsenterede.
Det andet aspekt omhandler, at brugerne samtidig indgår i en konstant
konkurrence med hinanden. Dette kan opfattes som en mekanisme, der afføder en
tilbageholdenhed i forhold til at samarbejde om gruppens fællesinteresser. I den
forbindelse kan man på den ene side argumentere for, at det naturligvis står
brugerne frit for at forme disse interessefællesskaber. På den anden side kan man
pege på, at konkurrencelogikken er så dominerende, at den bidrager til at
fremmedgøre brugerne fra hinanden og således underminere fundamentet for
etableringen af brugernes interessefællesskaber (jf. afsnit 4.4.1.).
Det sidste aspekt vedrører det asymmetriske magtforhold, der eksisterer
imellem brugerne og platformene. Som påpeget tidligere besidder platformene en
enorm magt i forhold til at formidle og prissætte arbejdet. I den forbindelse gør
platformene (ofte) brug af uigennemskuelige fordelings-, anmeldelses- og
prisalgoritmer, der giver platformene en signifikant indflydelse og kontrol over
brugerne. Ifølge Gina Neff kan disse algoritmer fremelske »a highly individualized
sense of responsibility for one’s own job stability« (Neff, 2012, p. 28). Brugerne
kan derfor være tilbageholdende med at påberåbe sig kollektive rettigheder dels
fordi de abonnerer på denne individualiserede ansvarsfølelse og dels, da de kan
frygte at blive udsat for repressalier fra platformenes side. Disse repressalier kan
eksempelvis omfatte, at platformene konfigureres til at forfordele dem, eller at de
helt udelukkes fra en given platform (Schumid-Drüner, 2016, p. 18). Man kan i den
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forbindelse argumentere for, at det ganske vist står brugerne frit for i hvilket
omfang, de ønsker deres interesser varetaget eller ej. På den anden side må man
dog holde sig for øje, at dette asymmetriske magtforhold, som brugerne har en klar
interesse i gøres mere symmetrisk, er et forhold der samtidig hæmmer deres
udgangspunkt for at etablere sig i interessefællesskaber.
Ovenstående forhold bliver endvidere forstærket af, at der endnu ikke
eksisterer nogen klar juridisk definition af brugernes jobposition (jf. afsnit 5.5.0.).
En juridisk definition ville ellers kunne bidrage til at samle brugerne i et
interessefællesskab – enten indenfor den enkelte nationalstat eller på tværs af
grænser. I den forbindelse kan man dog notere sig, at forskellige
græsrodsorganisationer såsom Peers.org, Coworker.org, FairCrowdWork og
Dynamo har set dagens lys, og er begyndt at sætte fokus på platformsøkonomiens
udfordringer og udnyttelse af brugerne. Styrken ved disse organisationer er, at de
giver brugerne mulighed for på frivillig basis at deltage i vidensdeling og bistå
hinanden på forskellig vis. På den anden side må man tage med i betragtningen, at
disse organisationer stadig opererer udenfor det etablerede lovgivningssystem og
derfor ikke besidder retten til at forhandle på brugernes vegne (Rahman, 2016, p.
660).
K. Sabeel Rahman (2016) har i forlængelse af ovenstående peget på, at det
ikke er utænkeligt, at platformsarbejderne vil kunne få deres interesser varetaget
igennem fagorganisationer. Dette vil dog kræve, at samfundet er villig til at fortage
markante ændringer og modifikationer i de eksisterende
arbejdsmarkedslovgivninger (ibid.). Man kan derfor pege på, at en af de største
udfordringer beror på, om samfundet formår og er villig til at etablere et
institutionaliseret udgangspunkt for varetagelsen af brugernes interesser, således
at de kan få medindflydelse i lovgivningsprocessen. Dette er et afgørende forhold,
som vil kunne bidrage til, at brugerne får en reel mulighed for at modvirke den
ubalance i magtfordelingen, som på nuværende tidspunkt begunstiger
platformene. Brugerne ville således eksempelvis kunne udfordre anvendelsen af
de uigennemskuelige algoritmer på platforme som Uber og TaskRabbit, eller
forhandle størrelsen af Airbnb's taksering af brugenes transaktioner. Er dette ikke
tilfældet, forsømmes en stor gruppe af borgere, der i kraft af både at tilhøre
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prekariatet og udføre platformsarbejde, tvinges ind i en arbejdsrelation som
fastholder dem i et prekært udgangspunkt. Fra et normativt udgangspunkt kan
dette anses for at være forkasteligt, da brugerne således udsættes for en form for
ufrihed, hvor de hverken har mulighed for at påvirke den nuværende magtbalance
eller få indflydelse på rammerne for fremtidens platformsarbejde. Forhåbningen
er derimod, at samfundet formår at give brugerne muligheden for at frigøre sig fra
de dominerende aspekter ved platformene. Den administrerende direktør for
platformen CrowdFlower har på rammende vis, og tilsyneladende uden forsæt,
indirekte italesat, hvorfor der er brug for at styrke brugernes
forhandlingsmuligheder:
»Before the Internet, it would be really difficult to find someone, sit
them down for ten minutes and get them to work for you, and then
fire them after those ten minutes. But with technology, you can
actually find them, pay them the tiny amount of money, and then get
rid of them when you don’t need them anymore.« (Marvit, 2014).
Som citatet understreger, er der ikke nogen tvivl om, at denne form for
arbejdsformidling er en enorm fordel for arbejdsudbyderne. Og det står lige så
klart, at denne service leveres på bekostning af brugerne, der ikke har meget at
skulle have sagt i processen.
Set i lyset af den ovenstående diskussion kan man sammenfattende pege på,
at fraværet af interessevaretagelsen på deleøkonomiske platforme udgør en
signifikant udfordring, som samfundet må forholde sig til. Der er med andre ord
tale om et samfundsmæssigt problem, hvis en specifik gruppering ikke besidder
noget fælles institutionaliseret udgangspunkt, som kan bidrage til at italesætte
deres fælles interesser og krav. Her til kommer, at et sådant udgangspunkt er
særligt nødvendigt for netop denne samfundsklasse, da de deleøkonomiske
platforme trækker på forskellige aspekter, som aktivt modvirker etableringen af
interessefællesskaber. Formår samfundet ikke at håndtere denne udfordring,
indtager brugerne en position i samfundet, hvor deres mulighed for egenhændigt
at modvirke magtbalancen og forhandle platformenes indflydelse i fremtiden
fremstår svækket.
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5.7.0. Platformsarbejdets indflydelse
I dette afsnit diskuterer specialet de samfundsmæssige udfordringer, der opstår i
forlængelse af platformenes indflydelse på samfundets forståelse og opfattelse af
arbejde.
En rapport af Codagnone et al. (2016) henviser til, at entusiaster af
platforms- og deleøkonomien ofte italesætter udvikling af disse platforme som
ønskværdig, i kraft af at de skaber muligheden for, at millioner af borgere kan
udnyttes deres tid og ressourcer mere optimalt og således selvstændiggøre dem
yderligere. Dette gør sig særligt gældende for de borgere, der institutionelt set er
afkoblet fra arbejdsmarkedet (eksempelvis hjemmegående forældre, pensionerede
borgere eller studerende), for de lavt uddannede og/eller arbejdsløse samt de
borgere, der besidder højt kvalificerede evner eller færdigheder. I dette perspektiv
portrætteres platformene som en service, der hjælper borgerne med at tjene lidt
ekstra penge, undgå kedsomhed, give dem muligheden for at tilrettelægge deres
livs- og arbejdssituation på fleksibel vis samt mulighed for at indgå i en kreativ og
autonom arbejdsproces (Codagnone et al., 2016, p. 12).
Selvom dette entusiast-perspektiv fremstår tiltalende, er der ikke desto
mindre tale om en tankegang, som dette speciale løbende har udfordret og
kritiseret. Et af de meste centrale forhold, som bør tilvejebringe en vis
agtpågivenhed og kritisk stillingstagen, er den måde hvorpå disse platforme
besidder »the ability to move or change the division of labour and job structures«,
hvilket »gives capital vastly more power over workers« (Standing, 2016, p. 14).
Denne pointe deler Alex Rosenblat & Luke Stark, der ligeledes understreger, at der
eksisterer en væsentlig informations- og magtasymmetri imellem platformene og
brugerne, og at dette kommer platformene til gode (Rosenblat & Stark, 2016, p.
3758). I den forbindelse bør man samtidig hæfte sig ved, at entusiast-perspektivet
netop udpeger en række befolkningsgrupper, hvor af en overvejende del tilhører
prekariatet. Der er således ikke tvivl om, hvem disse platforme særligt henvender
sig til, men de overordnede påstande som entusiast-perspektivet fremfører, står i
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skarp kontrast til de konklusioner og samfundsmæssige udfordringer, som
specialet løbende har peget på.
På den anden side må man dog også holde sig for øje, at den teknologiske
udvikling, med dens on-demand funktioner og adgang til tusindvis af brugere, er
kommet for at blive (Standing, 2016, p. 153). I lyset af denne tendens kan man
pege på tre aspekter ved platformsarbejdet, som øver indflydelse på samfundets
forståelse og opfattelse af arbejde.
Det første aspekt omhandler platformenes evne til at organisere og
formidle arbejde i et hidtil uset omfang. Der er her tale om et nybrud, hvor borgere
via deres smartphones og computere relativt nemt og hurtigt kan tilgå mange
forskellige former for arbejdsopgaver. Ved første øjekast fremstår dette aspekt
som et positivt element, der ligger i forlængelse af entusiast-perspektivet. På den
anden side må man dog forholde sig til, at platformene med udgangspunkt i deres
servicer, kan bidrage til at sløre grænserne mellem henholdsvis arbejdstagere og
selvstændige erhvervsdrivende samt mellem betalt og ubetalt arbejde, og samtidig
medfører en erodering af de arbejdsrelaterede rettigheder, som befolkningerne
har tilkæmpet sig i løbet af det tyvende århundrede (jf. afsnit. 4.1.1. 5.3.0.) I tillæg
her til peger Standing på, at dette aspekt samtidig kan bidrage til at sænke antallet
af fastansættelser i samfundet, eftersom en del af arbejdsopgaverne udbydes til
platformsbrugere, der hverken er ansatte eller selvstændige erhvervsdrivende.
Man kan således argumentere for, at det med disse platforme er blevet nemt og
hurtigt at tilgå arbejde, men de præmisser som arbejdet formidles og udføres i
henhold til, er kritisable. Man kan derfor frygte, at prekært arbejde ikke vil være
en mangelvare i fremtidens samfund – dét der vil være en mangelvare er derimod
de traditionelle arbejdsmarkedsrettigheder, fastansættelser samt en psykisk
robust arbejdsstyrke.
Det andet aspekt lægger sig i forlængelse af det første. Med de
deleøkonomiske platformes fremmarch har samfundet oplevet, at der er opstået
helt nye former for arbejde. Arbejdsopgaver der tidligere er blevet fortaget privat,
eller slet ikke er blevet fortaget, har fundet vej ind på de deleøkonomiske
platforme. Et hurtigt kig på TaskRabbit og Fiverr bekræfter dette, da man her
eksempelvis kan finde arbejdsopgaver, der går ud på at lufte hunde, slå græs,
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ligge/stå i kø, imitere kendte personers stemmer, danse rundt iført
udklædningskostumer, eller gennemføre computerspil. På den ene side kan dette
aspekt også læses som et positivt element, eftersom brugerne vil have adgang til
mange forskellige former for arbejdsopgaver. På den anden side må man dog også
forholde sig til, 1) at disse jobs ofte er lavpraktiske og ikke kræver nogen specifik
uddannelse eller færdigheder, hvilket kan bidrage til at retfærdiggøre de prekære
arbejdsforhold; 2) at denne udvikling viderefører og forstærker
kommodificeringstendensen, hvor alle aspekter af menneskets tilværelse forsøges
vareliggjort; og 3) at brugerne i denne arbejdsproces samtidig leverer en mængde
ubetalt arbejde og udnyttes (jf. forgående kapitel), eksempelvis når de selv
finansierer og vedligeholder deres arbejdsredskaber.
I samme ombæring kan man endda hævde, at samfundets top i en vis
udstrækning også har en interesse i, at borgerne benytter sig af de
deleøkonomiske platforme – såfremt borgerne med deres platformsarbejde er i
stand til frigøre sig selv fra offentlig forsørgelse. Politiske eliter vil kunne bruge
denne omstrukturering af arbejdstyrken til på overfladen at afstive
ledighedsstatistikkerne, uden dog egentlig at forholde sig til de prekære
arbejdsforhold som danner udgangspunktet.
Det tredje aspekt omhandler den konkurrencelogik, som i højere grad
indskrives i samfundets opfattelse af arbejde. Denne konkurrencelogik opererer på
to niveauer. For det første er nogle af platformene i stand til at ignorere
nationalstaternes grænser ved at formidle arbejde, der udbydes på den ene side af
jordkloden og udføres på den anden. Dette er eksempelvis tilfældet på Fiverr, hvor
en amerikaner kan bestille videoredigeringsopgaver af en bruger i Bangladesh,
eller tekstforfatning af en bruger i England. For det andet er platformene, som
tidligere omtalt, ofte konstrueret som åbne markedspladser, hvor
konkurrencelogikken hersker. Her er Uber og TaskRabbit gode eksempler, i og
med at de orkestrerer konkurrencen indenfor lokalområderne. På den ene side
kan man argumentere for, at konkurrenceaspektet blot er en mekanisme, der
sikrer at forbrugerne får det bedste produkt til den laveste pris. På den anden side
kan man argumentere for, at denne konkurrencelogik, hvad enten den er situeret
på det internationale eller lokale niveau, potentielt set medfører et ræs mod
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bunden, hvor brugernes rettigheder og lønninger udfordres. Platformene lukrerer
dog stadig på dette ræs mod bunden, mens brugerne er de store tabere.
Samlet set er der således tale om en tendens, hvor traditionelle jobs
disintegreres til mindre arbejdsopgaver, der hurtigt og effektivt kan udbydes
online, samt at der opstår helt nye former for arbejdsopgaver. Her til kommer at
disse opgaver undergår og indskrives i en øget konkurrencelogik. Robert Kuttner
(2013) har leveret en dystopisk samfundsdiagnose af denne udvikling, som på
rammende vis indfanger en fremtidig forståelse og opfattelse af arbejde:
»a dystopia where regular careers are vanishing, every worker is a
freelancer, every labor transaction is a one-night stand, and we
collude with one another to cut our wages.« (Kuttner, 2013).
Denne forståelse og opfattelse af arbejde som fænomen danner således
fundamentet for de udfordringer som samfundet konfronteres med i kraft af de
deleøkonomiske platformes virke.
Med udgangspunkt i Kuttners dystopi og de forudgående diskussioner, kan
man let foranlediges til at danne sig det indtryk, at disse platforme udelukkende er
sat i verden for at sprede dårligdom. Her er der dog brug for en nuancering. På den
ene side står det klart, at de marxistiske teorier, der er anvendt i dette speciale, så
vel som dele af Standings teoretisering, harcelerer mod den kapitalistiske
handelsform og derfor til tider tenderer til at portrættere disse platforme som
dæmoniserede fænomener. På den anden side, må man dog gøre sig klart, at disse
platformes virke blot udspringer af de strukturer og dynamikker, der er
definerende for det kapitalistiske samfund. Det er derfor ikke specialets opfattelse,
at disse platforme er skabt i et "ondt" billede, men deres stræben efter
profitmaksimerende aktiviteter, som er et indlejret incitament i det kapitalistiske
samfund, har negative konsekvenser for brugerne såvel som for samfundet.
Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke eksisterer alternativer.
Wikipedia bygger eksempelvis på en model, hvor frivillige donationer er den
eneste indtægtskilde, styresystemet Linux er opstået som et fælles, åbent og gratis
projekt, mens en platform som Couchsurfing i en årrække var et non-profit projekt.
Sådanne ikke-kommercielle koncepter vil også kunne gøre sig gældende som en
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model for deleøkonomiske platforme, hvilket vil kunne bidrage til at modvirke de
samfundsmæssige udfordringer, som de kommercielle platforme afstedkommer.
Dette bringer specialet videre til de normative løsningsforslag, som kan imødegå
udnyttelsen af brugerne og de udfordringer, som samfundet konfronteres med.

5.8.0. Diskussionernes hovedpointer
I dette afsnit vil hovedpointerne fra kapitlets diskussioner blive præsenteret.
Indledningsvist diskuterede kapitlet, hvorledes man kan betragte
platformenes virke som en individualisering af risici. Platformenes virke medfører
dels, at brugerne mister en række sociale rettigheder, som under traditionelle
omstændigheder knytter sig til arbejde i samfundet og dels, at de fratages
muligheden for en stabil og forudsigelig indkomst. Her til kommer at
platformsarbejde, i kraft af on-demand filosofien og anmeldelsessystemerne, kan
forårsage psykiske omkostninger for brugerne. Disse forhold kan i sig selv tolkes
som samfundsmæssige udfordringer, der tegner omridset af et hensynsløst og
uretfærdigt samfund, hvor det enkelte individ stilles til ansvar for strukturelle
problemer. I tillæg her til risikerer samfundet endvidere at skulle absorbere nogle
af disse negative implikationer, eksempelvis ved at understøtte de borgere, der
ikke i tilstrækkelig grad kan forsørge sig selv gennem platformsarbejde. Dette
fordrer dog, at udsathederne anses for at være et strukturelt samfundsproblem,
fremfor et individualiseret fænomen.
Kapitlet diskuterede dernæst de lovgivningsmæssige udfordringer, der
knytter sig til deleøkonomiske platforme. Her blev det diskuteret, hvorledes
platformenes diskursive fremstilling af brugerne samt de nuværende juridiske
definitioner skaber en række samfundsmæssige udfordringer. Det blev ligeledes
diskuteret, hvordan platformenes virke bidrager til at svække varetagelsen af
brugernes interesser samt mindske deres forhandlingsmuligheder. Er samfundet
ikke i stand til at imødekomme og løse disse problematikker, kan konsekvenserne
potentielt set være, at brugerne fastholdes i en prekær arbejds- og livssituation,
hvor de samtidig ikke har mulighed for at modvirke den ubalance i
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magtfordelingen, der begunstiger platformene på bekostning af brugernes
arbejdskraft. Dette er i sig selv en samfundsmæssig udfordring, som endnu en gang
tegner omridset af et brutalt og hensynsløst samfund, der negligerer brugernes
juridiske status og varetagelsen af deres interesser.
Kapitlets sidste afsnit diskuterede platformarbejdets indflydelse på
samfundets forståelse og opfattelse af arbejde. Her blev det diskuteret, hvordan
platformene formår at organisere og formidle arbejde i et hidtil uset omfang,
hvordan traditionelle job disintegreres, hvordan nye former for arbejde er opstået
samt hvordan konkurrencelogikken er et dominerende element i denne proces. De
samfundsmæssige udfordringer ved denne udvikling er blandt andet, at grænserne
imellem ubetalt og betalt arbejde samt mellem ansatte og freelancere sløres,
borgernes rettigheder eroderes, der skabes nye og mere prekære arbejdsformer
og jobtyper, kommodificerings- og konkurrencetendensen fortsættes, brugerne
indgår i et ræs mod bunden samt at deres arbejdskraft udnyttes.
Sideløbende med disse diskussioner har specialet illustreret, hvordan disse
samfundsmæssige udfordringer bidrager til at konsolidere prekariatets i forvejen
udsatte position og fikserer dets individer i denne klasserelation. Forenklet set kan
man således pege på, at de disse platforme skaber prekært arbejde til prekære
mennesker.
Det forholder sig dog ikke sådan, at der ikke eksisterer nogle alternativer til
denne udvikling. I næste kapitel vil specialet derfor præsentere en række
normative løsningsforslag, der kan imødegå disse samfundsmæssige udfordringer.
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6.0.0. Samfundsmæssige tiltag
I dette kapitel vil specialet besvare den tredje og sidste del af
problemformuleringen: hvilke samfundsmæssige tiltag bør initieres for at
modsætte sig udnyttelsen og de afledte udfordringer? Kapitlet består af tre afsnit,
der bidrager med anvisninger i og vurderinger af, hvordan man kan dæmme op for
udnyttelsen af brugerne såvel som de afledte samfundsmæssige udfordringer. Det
første afsnit omhandler oplysningsarbejdet og ansporingen til politisk
stillingtagen, som er en nødvendighed for at samfundets borgere og lovgivere
bliver bevidste om platformenes udnyttelsesformer (afsnit 6.1.0.). Andet afsnit
omhandler behovet for etableringen af fagforenings- og græsrodsorganisationer
(afsnit 6.2.0.). Det tredje og sidste afsnit tager udgangspunkt i det potentiale som
alternative, ikke-kommercielle deleøkonomiske platforme besidder, i forhold til at
undvige udnyttelsen af brugerne samt imødegå de samfundsmæssige udfordringer
(afsnit 6.3.0.).
Dette kapitel skal læses i lyset af to præmisser. For det første tager dette
kapitel ikke udgangspunkt i en specifik stat eller nation. Dette skyldes, at de
samfundsmæssige tiltag som afsnittene præsenterer, er af en sådan generel
karakter, at de vil kunne gøre sig gældende på tværs af stater og nationer. For det
andet trækker specialet særligt i dette kapitel på den normative dimension i kraft
af, at de anførte samfundsmæssige tiltag finder udgangspunkt i den tankegang, der
ligger til grund for marxismens kategoriske imperativ (jf. afsnit 3.4.0.).

6.1.0. Oplysning og politisk stillingtagen
I dette afsnit anfører og vurderer specialet hvorledes oplysningsarbejde og
ansporingen til politisk stillingtagen er en nødvendighed for, at samfundets
borgere og lovgivere bliver i stand til at modsætte sig de deleøkonomiske
platformes virke.
Som analyseret og diskuteret i kapitel 1 er der ingen tvivl om, at de
deleøkonomiske platforme besidder en række udnyttelsesaspekter. Ved at benytte
sig af en deleøkonomisk platform indlejres brugeren i en uretfærdig
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forretningsmodel, der sikrer kapitalakkumulation og skabelsen af merværdi på
bekostning af brugerens arbejdskraft, samtidig med at brugeren undergår en
række urimelige kommodificeringsprocesser, der desuden fremmedgør
vedkommende på flere fronter. For at modsætte sig denne udnyttelse er der
indledningsvist behov for at oplyse samfundets borgere om disse aspekter. Dette
er en nødvendighed af to årsager. For det første er der med de deleøkonomiske
platforme tale om en helt ny form for medie, som samfundet ikke tidligere har
stiftet bekendtskab med. Borgernes uvidenhed i forhold til de underliggende
mekanismer og strukturer, der kendetegner platformenes forretningsmodel,
koblet med en platformslovgivning der på nuværende tidspunkt bedst kan
beskrives som laissez-faire, cementerer således et kollektivt
informationsunderskud, der må tages hånd om. Dette tiltag er særligt essentielt i
kraft af, at brugerne samtidig risikerer at blive fremmedgjorte og udstyret med en
falsk bevidsthed, der kan bidrage til at retfærdiggøre, cementere og videreudvikle
de prekære arbejdsforhold, uden at brugerne er bevidste herom (jf. afsnit 4.4.1.).
I forlængelse af ovenstående kan man dog pege på, at det forekommer
urealistisk at forvente, at borgerne vil være i stand til at begribe samtlige af de
underliggende mekanismer og strukturer ved platformenes forretningsmodeller.
Dels fordi brugerne netop udstyres med en falsk bevidsthed, der harmonerer med
den herskende kapitalistiske ideologi og dels fordi der er tale om et nyt, komplekst
og kompliceret mediefænomen. På den anden side må man dog forvente, at
borgerne kan klædes på til at forstå de mere direkte konsekvenser af platformenes
virke – eksempelvis tabet af sociale rettigheder eller det forhold, at de selv står for
alle vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse med arbejdet. Oplysningsarbejdet
bør i den forbindelse også italesætte de psykiske udfordringer, som platformenes
forretningsmodeller eksponerer brugerne for, da dette aspekt ikke nødvendigvis
er brugerne bekendt. Oplysningsarbejde vedrørende disse aspekter og borgenes
forståelse her af, udgør således et centralt element, der kan bidrage til at modvirke
platformenes udnyttelse af brugerne.
I lyset af ovenstående er samfundet således nødt til at oplyse om disse
forhold for at give borgerne tilstrækkelig forudsætning for at kunne tage politisk
stilling til platformenes virke samt at kunne kanalisere deres krav videre til
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samfundets lovgivere. Oplysningsarbejdet er i dette perspektiv en nødvendighed,
der tilvejebringer borgernes politiske stillingtagen, hvilket muliggør et opgør med
platformenes magtfulde position. Samfundets borgere må således klædes på til
eksempelvis at kunne forholde sig til, i hvilket omfang platformene må beskatte
brugernes arbejde, hvilke rettigheder brugerne bør tilskrives og undvære, hvordan
platformene må behandle brugernes personlige oplysninger samt hvilken juridisk
definition, der bør gøre sig gældende for platformsbrugerne. Dette gælder særligt
for prekariatet der, som understreget i forrige kapitel, er særligt udsat på sine
materielle rettigheder såvel som sit psykiske velbefindende. I den forbindelse er
det specialets opfattelse og vurdering, at der skal markante indrømmelser til fra
platformenes side, for at kunne retfærdiggøre deres virke og ikke mindst omstøde
magtbalancen og informationsasymmetrierne mellem brugerne og platformene.
Disse krav vil først kunne blive omsat til virkelighed, når borgerne er i stand til at
forstå, italesætte og modarbejde disse uretfærdigheder på et politisk niveau.
Derfor er oplysningsarbejdet og ansporingen til politisk stillingtagen et centralt,
samfundsmæssigt tiltag.
Det konsekutive spørgsmål der rejser sig er, hvilke samfundsmæssige
instanser der kan danne udgangspunkt for denne oplysning af befolkningen. Dette
bringer kapitlet videre til det andet samfundsmæssige tiltag, som omhandler den
fagforenings- og græsrodsorganisering, der ligeledes er nødvendig for at modsætte
sig platformenes udnyttelse.

6.2.0 Fagforenings- og græsrodsorganisationer
I dette afsnit anfører og vurderer specialet hvorledes fagforenings- og
græsrodsorganisationer kan bidrage til at modsætte sig udnyttelsen af brugerne
samt de afledte samfundsmæssige udfordringer.
Som analyseret og diskuteret i det foregående kapitel er brugernes
interesser tydeligt underrepræsenterede. Denne underrepræsentation udspringer
dels af den måde, hvorpå platformene formår at afgrænse brugerne fra hinanden
og lade dem indgå i en konstant konkurrence samt at platformene besidder
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betydeligt mere magt over brugerne end omvendt. Her til kommer at der stadig
ikke eksisterer nogen juridisk definition eller lovgivningsmæssig klarhed for
platformarbejdets position og funktion, hvilket er en hæmsko for at forene
platformsarbejderne i interessefællesskaber. Disse problematikker bliver
endvidere forværret af, at prekariatet i forvejen indtager en udsat position i
samfundet. For at modvirke disse problematikker bør tre samfundsmæssige tiltag
initieres.
For det første må de traditionelle fagforeninger i højere grad bidrage til at
udvikle arbejdsmarkederne i lyset af de deleøkonomiske platforme. De
deleøkonomiske platforme er, som tidligere påpeget, kommet for at blive og de
traditionelle fagforeninger må som følge her af tilpasse deres funktion således, at
de på en gang både varetager de traditionelle faglærte medlemmers interesser
såvel som platformarbejdernes interesser. I den forbindelse hersker der dog ingen
tvivl om, at dette er en svær udfordring, eftersom der kan være modsatrettede
interesser på spil mellem disse to grupper. Som eksempel kan man her nævne
konflikten imellem traditionelle taxachauffører, der føler sig presset og udfordret
af ufaglærte Uber-chauffører. Fagforeningerne bør indtage en mere proaktiv rolle
og forsøge at komme platformøkonomiens udfordringer i forkøbet samtidig med,
at platformarbejdernes interesser ikke negligeres.
For det andet er der brug for etablering af internationale
græsrodsorganisationer, der taler platformarbejdernes sag. Som understreget i
afsnit 5.6.0., er denne udvikling allerede igangsat i kraft af, at organisationer som
Peers.org, Coworker.org, FairCrowdWork og Dynamo opstår og vinder frem. Der
eksisterer dog et behov for at styrke og konsolidere sådanne tiltag yderligere.
Dette skyldes, at denne organisationstype er bedre rustet til at varetage brugernes
interesser på tværs af grænser, hvilket er et centralt element, eftersom de
deleøkonomiske platforme ofte ignorerer og transcenderer landegrænser. Disse
organisationer vil således kunne bidrage til at modarbejde udnyttelsen og de
samfundsmæssige udfordringer på et internationalt niveau, ved dels at påvirke
platformene direkte, og dels påvirke nationalstater samt overnationale
institutioner såsom EU.
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Endelig er der samtidig brug for såkaldte vagthundsorganisationer, der kritisk
monitorerer de deleøkonomiske platforme og oplyser befolkningerne om forhold,
der står i kontrast til samfundets og brugernes interesser. Denne
organisationstype er nødvendig for at sikre, at de deleøkonomiske platforme ikke
udnytter den magtposition, som de allerede er i besiddelse af til at manipulere den
gældende lovgivning eller udnytte brugerne på ureglementeret vis.
Ovenstående organisationer er vigtige og nødvendige af to årsager. For det
første vil de kunne bidrage til at facilitere og katalysere det føromtalte
oplysningsarbejde. For det andet vil disse organisationer i fællesskab kunne
bidrage til at styrke varetagelsen af brugernes interesser og tilvejebringe et
udgangspunkt for at deltage i forhandlinger. Det er derfor specialets opfattelse og
vurdering, at sådanne organisationer bør betragtes som en nødvendighed, hvis den
skævvredne magtbalance skal genoprettes.
For at tilvejebringe etableringen og konsolideringen af disse organisationer
kan samfundet eksempelvis subsidiere dem, lade dem blive hørt i en
lovgivningsmæssig sammenhæng og indbyde dem til at deltage i forhandlinger
vedrørende arbejdsmarkedet og platformøkonomien. I forlængelse her af ville man
samtidig kunne foreslå, at platformene forpligtes til at afgive en mindre procentdel
af deres brugerbeskatninger, som vil skulle gå til fagforenings- og
græsrodsorganisationer. Denne konstruktion vil således kunne tjene som en form
for obligatorisk fagforenings- eller medlemskontingent, der bidrager til
varetagelsen af brugernes kollektive interesser.
Fagforenings- og græsrodsorganisationernes interessevaretagelse vil dog
ikke kunne håndtere samtlige de udnyttelsesformer og udfordringer, som
platformenes kommercielle forretningsmodeller foranlediger. For at komme disse
problematikker til livs er der brug for alternative deleøkonomiske platforme, der
fungerer og opererer på et helt andet sæt af præmisser.
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6.3.0. Alternative deleøkonomiske platforme
I dette afsnit anfører og vurderer specialet, hvorledes alternative deleøkonomiske
platforme er en nødvendighed for at modsætte sig de udnyttelsesformer og
samfundsmæssige udfordringer, som de gængse deleøkonomiske platforme
afstedkommer.
I kraft af de analyser og diskussioner som specialet har fortaget, står det
klart, at deleøkonomiske platforme indeholder en række kritisable aspekter. Dette
er dog ikke ensbetydende med, at platformene ikke også besidder væsentlige
progressive elementer, der kan komme hele samfund og dets indbyggere til gode.
De kritisable aspekter udspringer hovedsageligt af, at platformene først og
fremmest er kommercielle virksomheder, der agerer med udgangspunkt i ønsket
om at akkumulere kapital og maksimere økonomisk profit. I den forbindelse kan
man dog sagtens forstille forskellige alternativer til de kommercielle
deleøkonomiske platforme. Internet platforme som Wikipedia har illustreret
denne pointe. Wikipedia er blottet for kommercielle interesser, eftersom
platformen er funderet på brugernes frivillige arbejde, der ikke udnyttes til at
generere økonomisk profit. På samme vis var platformen couchsurfing.com i en
årrække blottet for kommercielle interesser, eftersom ingen af de involverede
parter, hverken brugerne eller skaberne af platformen, havde interesse i at
profitere på platformens servicer. Sådanne ikke-kommercielle, non-profit
konstruktioner ville også kunne gøre sig gældende for deleøkonomske platforme.
Her må man dog tage in mente, at de deleøkonomiske platforme adskiller sig fra de
ovennævnte eksempler ved at platformene – trods alt – netop fungerer som åbne
handelspladser, hvor brugerne anspores til at indgå i økonomiske relationer med
hinanden. På den anden side står det dog klart, at alternative deleøkonomiske
platforme, der kontrolleres af brugerne og er skabt i et ikke-kommercielt, nonprofit øjemed, indeholder potentialet til at kunne imødegå en række af de
udnyttelsesformer og samfundsmæssige udfordringer, som de kommercielle
platforme afstedkommer.
En af de største fordele ved ikke-kommercielle, non-profit deleøkonomiske
platforme er, at brugerne ikke indlejres i et økonomisk kredsløb, hvor platformene
er i stand til at udnytte deres arbejdskraft. Her til kommer at sådanne alternative
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platforme vil kunne mindske omfanget af kommodificerings- og
fremmedgørelsesprocesserne i og med, at brugernes ageren ikke vil være genstand
for en vareliggørelse, der kommer platformene til gode. I tillæg her til vil brugerne
ikke i samme omfang blive fremmedgjorte fra systemet af produktive kræfter i
kraft af, at platformene ikke kapitaliserer på brugernes personlige genstande og
oplysninger. I den forbindelse man må dog ikke foranlediges til at tro, at
alternative deleøkonomiske platforme vil kunne afvikle alle
undertrykkelsespotentialer. Brugerne vil, trods alt, stadig indgå i økonomiske
relationer, hvor deres arbejdskraft og personlige ejendele kommodificeres og
sælges til andre brugere. Alternative deleøkonomiske platforme er dog at
foretrække frem for gængse deleøkonomiske platforme, da de er i stand til at
imødegå de udnyttelsesaspekter og samfundsmæssige udfordringer, som
udspringer af de kommercielle forretningsmodeller.
En anden klar fordel ved alternative platforme er, at de vil kunne bringe
kontrollen tilbage til brugerne. Brugerne vil således have væsentligt mere
indflydelse, som eksempelvis vil kunne anvendes til: at arbejdet fordeles under
andre vilkår end konkurrencelogikken; at sikre gennemskuelighed i de anvendte
algoritmer samt hvad brugernes oplysninger anvendes til; at sikre en form for
minimumsløn; retfærdige prissætninger samt bidrage til en vis grad af
indkomstsikkerhed; at sikre rammerne for arbejdsopgavernes udførelse; og sikre
at de psykiske belastninger holdes på et minimalt niveau. I den forbindelse vil der
naturligvis altid være tale om en balancegang mellem dels at tilgodese brugerne og
dels at etablere de aspekter, som gør deleøkonomiske platforme attraktive –
eksempelvis on-demand funktionen og ressourceoptimering. Samtidig må man
heller ikke foranlediges til at tro, at alternative deleøkonomiske platforme vil løse
alle de berørte problemstillinger og udfordringer. Disintegreringen af gængse jobs
samt det generelle tab af rettigheder, er eksempelvis en del af udviklingen, som
denne type af platforme har mindre indflydelse på.
I lyset af ovenstående er det ikke desto mindre specialet opfattelse og
vurdering, at alternative deleøkonomiske platforme er at foretrække. Dette skyldes
at disse platforme vil være i stand til at give brugerne væsentligt mere indflydelse
over arbejdsprocessen, begrænse udnyttelsen af deres arbejdskraft og i højre grad
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imødekomme en række af de samfundsmæssige udfordringer, som
platformøkonomien afstedkommer. Her til kommer at denne konstruktion særligt
vil være en gevinst for prekariatet, da disse platforme stiller klassen i en mindre
prekær situation, end tilfældet er på kommercielle platforme.
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7.0.0. Konklusion
Specialets konklusion skal, som understreget i metodekapitlet, læses i lyset af
problemformuleringens overordnede formål samt de præmisser, der gør sig
gældende i relation til specialets marxistiske perspektiv. Fuldstændigt
almengyldige og valide resultater vil aldrig kunne præsenteres med udgangspunkt
i specialets metodiske design, men den marxistiske tankegang har ikke desto
mindre italesat en række udnyttelsesforhold, samfundsmæssige udfordringer og
normative tiltag, som på ingen måde synes at være grebet ud af den blå luft, men
som derimod fremstår så valide, at de frem for alt indbyder specialets læsere til at
forholde sig til og reflektere over de analytiske pointer og konklusioner, som
specialet løbende – og i det følgende – præsenterer.
Specialets første analytiske kapitel (afsnit 3.0.0.) konkluderede, at
udnyttelsen af brugerne på deleøkonomiske platforme opnår hidtil usete og
foruroligende højder. Brugerne må skænke en substantiel mængde af deres
arbejdskraft gratis til platformene i kraft af, at platformene formår at placere sig
som en magtfuld og uomgængelig instans. Platformene trækker på en ny og
undertrykkende forretningsmodel, der udnytter brugerne økonomisk og udsætter
dem for nye urimelig arbejds- og ejerskabskonfiguration, der sikrer skabelsen af
merværdi og kapitalakkumulation til platformene på bekostning af brugernes
arbejdskraft. Når brugerne indskrives i denne forretningsmodel undergår deres
væsen, arbejdskraft samt personlige ejendele og relationer en vareliggørelse.
Sfæren for, hvad der kan kommodificeres og bliver kommodificeret udvides
således på de deleøkonomiske platforme, hvilket i sig selv er kritisabelt, da
brugerne ved denne proces reduceres til en vare. Denne vareliggørelse af brugerne
medfører endvidere, at de fremmedgøres. Brugerne alineres fra deres personlige
ejendele, fra sig selv og fra andre brugere, hvilket skaber en falsk bevidsthed, som
slører gruppens sande interesser. Sammenfattende for dette kapitel kan man
således pege på, at de deleøkonomiske platforme kapitaliserer på en
forretningsmodel, der, sammenlignet med andre internetfænomener, formår at
udnytte, dominere, komomodificere og alinere brugerne i et hidtil uset omfang
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Specialets andet analytiske kapitel (afsnit 4.0.0.) diskuterede i lyset af
prekariatstankegangen de samfundsmæssige udfordringer, som de
deleøkonomiske platforme konfronterer samfundet med. Her blev det
indledningsvist påpeget, at platformenes virke katalyserer en individualisering af
risici, hvorved brugerne mister en række sociale rettigheder samtidig med, at
deres psyke risikerer at lide overlast. De samfundsmæssige udfordringer består
her blandt andet i, at den enkelte bruger stilles til ansvar for strukturelle
problemer samt at samfundet risikerer at skulle absorbere de negative
implikationer. Kapitlet pegede efterfølgende på, at den gældende lovgivning på
platformsområdet ligeledes cementerer en række samfundsmæssige udfordringer.
Den ambivalente lovgivning koblet med platformenes sprogbrug samt fraværet af
interessevaretagelse udgør en samfundsmæssige udfordring, der bidrager til, at
brugerne fastholdes i en prekær arbejds- og livssituation, hvor de ikke har
mulighed for at modvirke ubalancen i magtfordelingen. Afslutningsvis diskuterede
kapitlet platformarbejdets indflydelse på samfundets forståelse og opfattelse af
arbejde. De samfundsmæssige udfordringer består her blandt andet i, at
grænserne mellem ansatte/freelancere og ubetalt/betalt arbejde sløres, nye og
mere prekære arbejdsformer normaliseres og der opstår et ræs mod bunden. I
lyset af disse samfundsmæssige udfordringer er prekariatet særligt udsat, da
platformene kan siges at formidle prekært arbejde til prekære mennesker.
Det efterfølgende kapitel (afsnit 5.0.0) præsenterede og vurderede en
række samfundsmæssige tiltag, der bør initieres for at modsætte sig udnyttelsen
og de afledte samfundsmæssige udfordringer. Specialet konkluderede i den
forbindelse på, at der er brug for at oplyse befolkningen og lovgiverne om de
underliggende mekanismer og strukturer, der kendetegner platformenes
forretningsmodeller, for derigennem at anspore til politisk stillingstagen og
modstand. Specialet vurderer i samme ombæring, at der ligeledes er behov for, at
styrke varetagelsen af brugernes interesser gennem fagforenings- og
græsrodsorganisationer, da etableringen og styrkelsen af disse organisationer er
en forudsætning for at genoprette den skævredne magtbalance. Endelig vurderede
specialet, at der er brug for alternative deleøkonomiske platforme, der er
kendetegnet ved dels at være kontrolleret af brugerne og dels at operere på en
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række præmisser, der mindsker den samlede udnyttelse og imødegår de afledte
samfundsmæssige udfordringer. Sådanne alternative platforme vil være en klar
gevinst for prekariatet.
Der hersker ikke tvivl om at den teknologi og de logikker, der har
tilvejebragt deleøkonomiske platforme, er kommet for at blive. Det er dog op til
samfundet og dets borgere at kritisere og tæmme dette mediefænomen, således at
platformene ikke normaliserer en ny form for prekært og digitalt arbejde, men
derimod bliver en teknologisk gevinst for mennesket.
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9.0.0. Bilag
9.1.0. Erhvervsministeriets liste over deleøkonomiske platforme

Om Listen
Denne liste viser digitale virksomheder, der har det tilfælles, at de er kommercielle og ikke-kommercielle
forretningskoncepter, hvor forbrugere og/eller virksomheder låner, køber og sælger (brugte) varer, bytter
eller lejer produkter eller sælger/køber tjenesteydelser af/til hinanden gennem internetbaserede
platforme.
Listen blev påbegyndt i 2015 af Innovation Lab i et åbent samspil med videnspersoner fra
iværksættermiljøet, investorer, offentlige instanser, eksisterende digitale tjenester og lignende, som har
meldt virksomheder ind.
Listen opdateres løbende af Erhvervsstyrelsen, når nye virksomheder melder sig til listen eller nuværende
virksomheder lukker. Listen er således et øjebliksbillede, som ikke nødvendigvis dækker samtlige
virksomheder, der kan falde inden for ovenstående definitionen, ligesom optag på listen ikke er baseret på
en juridisk vurdering af virksomhedernes forretningsmodeller.
Der opfordres derfor til, at man retter henvendelse til postkassen platformsoekonomien@erst.dk, hvis
man som virksomhed vil være en del af listen, har forslag til ændringer i listen fx sektorplacering eller den
beskrivende tekst om platformen.
Opdateret 20. januar 2017

Fysiske ting

Platform

Tjeneste

Jepti.dk

Leje og udleje af ting

By-del.dk

Lån og udlån af ting

mineisyours.dk

Lån og udlån af ting og plads

Lejdet.dk

Leje og udleje af ting

Nabo-skab.dk

Lån og udlån af ting

Pingushare.dk

Udlån, bytte, salg og donationer af ting

Shareyourcloset.dk

Tøjdeling - lån og udlån af tøj

Yooowe.com
Closay.dk

Leje og udleje af ski-, snowboard- og surfudstyr

myrentatrend.dk

Tøjdeling - leje og udleje af tøj

peerby.com

Lån og udlån af ting

vigga.us

Leje af børnetøj

ourhub.dk

Leje af ting i offentlige rum

tinyrebels.dk

Leje af børnetøj

Farmbackup.dk

Leje og udleje af landbrugsmaskiner

3dhubs.com

Adgang til 3dprinter-services

Studiotime.io

Lej og udleje af musikstudio

Scienceexchange.com

Adgang til research-services

floragora.dk

Bytte af planter

Afhent.dk

Portal for at bortgive og bytte ting

yourlocal.org

Markedsplads for madvarer

tadet.dk

Portal for at bortgive ting

Swapamok.dk

Bytteportal for tøj og accessories

Tøjdeling - leje og udleje af tøj
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Transport
Services

sharepeeps.org

Bytteportal for ting, tøj og andet.

Tradono.dk

Køb og salg af brugte ting

Reshopper.dk

Salg af børneudstyr

Trendsales.dk

Køb, salg og bytte af brugte designervarer

secondo.dk

Køb og salg af brugte ting

DBA.dk

Køb og salg af brugte ting

Guloggratis.dk

Køb og salg af brugte ting

Resecond.com

Deling af kontorplads og kjoler

Etsy.com

Salg af håndlavede/ hjemmelavede ting

Artsicle.com

Kunstsalg

Ebay.co.uk

Køb og salg via auktion

Bilbasen.dk
Foopla.dk

Markedsplads for biler

TooGoodToGo.dk

Overskudsmad

Tøjstory.dk

Videresalg af brugt tøj

Shobr.com

Salg af dagligvarer

link-network.com

Deling af indkøb

Trunkbird.com / drophub.de

Udbringning af ting

usemover.dk

Transport af ting

Sociotransit.com

Transport af ting

Nimber.com

Transport af ting

Gomore.dk

Samkørsel, privat biludlejning, leasing

Uber.com

Persontransport

Haxi.no

Persontransport

Snappcar.dk

Delebiler

greenmobility.com

Delebiler

Letsgo.dk

Delebiler

Rentecarlo.com

Delebiler

Boatflex.com

Deling af både

Getmyboat.com
Tadaacar.dk

Deling af både

Freetrailer.dk

Deling af trailere

DonkeyRepublic.dk

Deling af cykler

Spinlister.com

Udleje af cykler, snowboards og surfboards

camptravel.dk

Udleje af campingvogne

Denlilletjeneste.dk

Diverse private services/ hverdagsopgaver

Ahandyhand.dk

Diverse private services/ hverdagsopgaver

Badabring.dk

Udbringning af madvarer

Care.com

Babysitting, pet sitting, senior caregiving, housekeeping

Dogley.com

Hundepasning

Helpfully.dk

Diverse private services/ hverdagsopgaver

Overskudsmad

Delebiler
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Plads

Vigo.dk

Udbringning af indkøb

Cleady.dk

Diverse private services/ hverdagsopgaver

Fiverr.com

Private og professionelle services

Hoodsapp.dk

Viden, Lokalmiljø

happyhelper.dk

Private og professionelle services

Rentafriend.com

Lokalkendskab, vejledning, hobby, interesser, restaurantbesøg

Vayable.com

Salg af insider/lokale oplevelser

Gigrove.com

Rejsende får et sted at bo imod at de laver et stykke arbejde

Everplaces.com

Deling af rejselokationer

Tattoodo.com
CookWithaLocal.net

Design af tatovering

Meploy.me

Diverse private services/ hverdagsopgaver

jobbi.dk

Diverse private services/ hverdagsopgaver

byhoest.dk

Viden, Lokalmiljø

fishtrip.dk

Salg af insider/lokale oplevelser

Keybutler.dk

Nøgle, rengøring og administrations service

renren.dk

Nøgle, rengøring og administrations service

Wello.com

Fitness træning

Skillshare.com

Online undervisning

Upwork.com

Tjenester og evner

Hourlynerd.com

MBA freelance arbejde

Sparehire.com

Freelance arbejde

Guru.com

Freelance arbejde

Freelancer.com

Freelance arbejde

Blogmutt.com

Blogger / skribent service

Crowdio.com

Freelance chat support

Tripadvisor.com

Rejse service anmeldelser

keykeeper.dk

Nøgleservice

Deemly.com

Fælles rating service

colego.dk

Håndværkerservice

Bytbolig.com

Overnatning

Homeaway.com

Overnatning

urbanwinebox.com

Opbevaring af vin mv.

Partly.dk

Festlokaler

Flipkey.com

Overnatning

Findroommate.dk

Værelsesudlejning

Boligportal.dk

Co-housing, udlejning og salg

danrent.com

Overnatning

Wimdu.com

Overnatning

Airbnb.com

Overnatning

Couchsurfing.com

Overnatning

Salg af insider/lokale oplevelser
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Penge
Viden
Data
Forsyn
ing

Gamping.com

Deling af grund/plads til campering

Deljorden.dk

Jord, kompost mv.

Gaest.dk

Mødelokaler

Mellemhaver.dk

Deling, bytte, køb og salg af haveting og planter

Justpark.com
Spaceflex.dk

Parkering

Sharedesk.net

Office space

kitchencollective.dk

Køkkener og evnetsteder

Instantoffices.com

Lokaler

Spacebase.com

Lokaler

Lendino.dk

Penge udlån/indlån

Kiva.com

Penge udlån/indlån

Prosper.com

Penge udlån/indlån

Flexfunding.com

Penge udlån/indlån.

betterrates.dk

Crowdlending / Crowdfunding

Wefunder.me

Crowdlending / Crowdfunding

dk.betternow.org

Crowdfunding

Crowdswhocare.com

Crowdfunding/Crowdsourcing

Kickstarter.com

Crowdfunding

Indiegogo.com

Crowdfunding

Booomerang.dk

Crowdfunding

Appsfunder.com

Crowfunding af apps

Khanacademy.org

Platform for undervisning og kurser

Futurelearn.com

Platform for undervisning og kurser

Coursera.org

Platform for undervisning og kurser

chegg.com/tutors

Platform for undervisning og kurser

Udacity.com

Platform for undervisning og kurser

Meet2talk.com

Sprogtræning

Crowdnews.dk

Publicering

Issuu.com

Publicering

Wikipedia.com

Publisering

Patientslikeme.com

Sundhed deling af viden

Odaa.dk

Deling af data for Aarhus kommune

resiport.com

Rådgivnings platform for software outsourcing ydelser

data.kk.dk

Deling af data for Københavns kommune

Corp.fon.com

Deling af wifi

kamstrup.com

Deling af energi (OMNIA Suite)

Opbevaringsplads
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9.2.0. Specialets kategorisering af deleøkonomiske platforme
Platform

Falder platformen indenfor
specialets definition?

Trunkbird.com/dr
ophub.de

Nej / Kan ikke identificeres

Yepti.dk

Ja

usemover.dk

Ja

by-del.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Sociotransit.com

Ja

mineisyours.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Nimber.com

Ja

lejdet.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Gomore.dk

Ja

Nabo-skab.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Uber.dk

Ja

Pingushare.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Haxi.no

Nej / Kan ikke identificeres

Shareyourcloset.d
k

Nej / Kan ikke identificeres

Snappcar.dk

Ja

Yooowe.com

Nej / Kan ikke identificeres

greenmobility.co
m

Nej / Kan ikke identificeres

Closay.dk

Ja

Letsgo.dk

Ja

myrentatrend.dk

Ja

Rentecarlo.com

Nej / Kan ikke identificeres

Peerby.com

Nej / Kan ikke identificeres

Boatflex.com

Ja

vigga.us

Nej / Kan ikke identificeres

Getmyboat.com

Ja

ourhub.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Tadaacar.dk

Ja

tinyrebels.dk

Nej / Kan ikke identificeres

freetrailer.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Farmbackup.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Ja

3dhubs.com

Ja

DonkeyRepublic.d
k
Spinlister.com

Ja

Studiotime.io

Ja

Scienceexchange.c
om

camptravel.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Ja

Ja

floragora.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Denlilletjeneste.d
k
Ahandyhand.dk

Ja

Afhent.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Badabring.dk

Nej / Kan ikke identificeres

yourlocal.org

Ja

care.com

Ja

tadet.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Dogley.com

Ja

swapamok.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Helpfully.dk

Ja

sharepeeps.org

Nej / Kan ikke identificeres

Vigo.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Tradono.dk

Ja

Cleady.dk

Ja

Reshopper.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Fiverr.com

Ja

Trendsales.dk

Ja

Hoodsapp.dk

Nej / Kan ikke identificeres

secondo.dk

Ja

Happyhelper.dk

Ja

DBA.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Rentafriend.com

Nej / Kan ikke identificeres

Gul og Gratis

Nej / Kan ikke identificeres

Vayable.com

Ja

Resecond.com

Nej / Kan ikke identificeres

Gigrove.com

Nej / Kan ikke identificeres

Etsy.com

Ja

Everplaces.com

Nej / Kan ikke identificeres

Artsicle.com

Nej / Kan ikke identificeres

Tattoodo.com

Ja

Ebay.co.uk

Ja

Nej / Kan ikke identificeres

bilbasen.dj

Ja

CookWithaLocal.n
et

Foopla.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Meploy.me

Ja

TooGoodToGo.dk

Ja

Jobbi.dk

Ja

Tøjstory.dk

Nej / Kan ikke identificeres

byhoest.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Shobr.com

Nej / Kan ikke identificeres

fishtrip.dk

Ja

link-network.com

Nej / Kan ikke identificeres

Keybutler.dk

Ja
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kitchencollective.
dk

Nej / Kan ikke identificeres

Instantoffices.com

Ja

Spacebase.com

Ja

Lendino.dk

Ja

Kiva.com

Nej / Kan ikke identificeres

Prosper.com

Nej / Kan ikke identificeres

Flexfunding.com

Nej / Kan ikke identificeres

betterrates.dk

Ja

Wefunder.me

Ja

dk.betternow.org

Nej / Kan ikke identificeres

Crowdswhocare.c
om

Nej / Kan ikke identificeres

Kickstarter.com

Ja

Indiegogo.com

Ja

Booomerang.dk

Ja

Appsfunder.com

Nej / Kan ikke identificeres

Khanacademy.org

Nej / Kan ikke identificeres

Futurelearn.com

Nej / Kan ikke identificeres

Coursera.org

Nej / Kan ikke identificeres

Ja

chegg.com/tutors

Ja

Findroommate.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Udacity.com

Nej / Kan ikke identificeres

Boligportal.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Meet2talk.com

Nej / Kan ikke identificeres

danrent.com

Ja

Crowdnews.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Wimdu.com

Ja

Issuu.com

Ja

Airbnb.com

Ja

Wikipedia.com

Nej / Kan ikke identificeres

Couchsurfing.com

Nej / Kan ikke identificeres

Nej / Kan ikke identificeres

Gamping.com

Ja

Patientslikeme.co
m

Deljorden.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Odaa.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Gaest.dk

Ja

resiport.com

Nej / Kan ikke identificeres

Mellemhaver.dk

Nej / Kan ikke identificeres

data.kk.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Justpark.com

Ja

Corp.fon.com

Nej / Kan ikke identificeres

Spaceflex.dk

Nej / Kan ikke identificeres

kamstrup.com

Nej / Kan ikke identificeres

Sharedesk.net

Ja

Renren.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Wello.com

Nej / Kan ikke identificeres

Skillshare.com

Nej / Kan ikke identificeres

Upwork.com

Ja

Hourlynerd.com

Ja

Sparehire.com

Ja

Guru.com

Ja

Freelancer.com

Ja

Blogmutt.com

Nej / Kan ikke identificeres

Crowdio.com

Nej / Kan ikke identificeres

Tripadvisor.com

Nej / Kan ikke identificeres

keykeeper.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Deemly.com

Nej / Kan ikke identificeres

colego.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Bytbolig.com

Nej / Kan ikke identificeres

Homeaway.com

Ja

urbanwinebox.co
m

Ja

Partly.dk

Nej / Kan ikke identificeres

Flipkey.com
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