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Abstract
The concept of the sharing economy is a key point of concern and interest. Some actors are
concerned that it creates unfair competition while weakening consumer and labour rights. Others
believe that it empowers consumers, and is both environmentally responsible and creates a sense of
community. Recent technological developments have rendered it more convenient and accessible
for consumers to participate in the sharing economy. The internet and GPS systems have enabled
phones, online payment methods and fostered an online culture, which trains people to share
information and connect with others online and thus supports the growth of the sharing economy.
This thesis seeks to research connections between specific cases in the p2p sharing
economy, the Internet, and the network society. Empirical analysis reveals similarities among social
network sites (SNS) and network sites that facilitate p2p sharing. It does this through a comparative
analysis of 14 sites, which facilitate p2p sharing, and an in-depth analysis of GoMore, which
facilitates car sharing (p2p-rental and pool-driving). The main findings demonstrate that the sites
share key features, including: personal user profiles, one-to-one communication systems, userproduction and -distribution of media content and user-driven evaluation systems. These similarities
between the sites indicate that network sites that facilitate p2p sharing can be described as an
independent genre with close connections to the SNS-genre. These connections are not only found
on a technological level but also on a more indirect level; one being a common positive
understanding of “sharing” as a central part of what it means to participate in an both online and
offline social world.
Finally I discuss the analytical findings in the context of the network society and its
p2p structures and processes. I interpret the p2p sharing economy as an example of how an
internet-facilitated network culture can challenge hierarchal structures of consumption and
empower the individual consumer by offering them greater independence. An analysis of the p2p
sharing economy reveals a participatory culture within the network society, whereby active
individuals within a p2p-collaboration can exert greater independence. This suggests that internetenabled p2p sharing has a democratising impact on modern consumption culture.
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Specialets struktur - Læsevejledning
I første kapitel præsenteres specialets problemstilling og problemformulering, herefter følger en
præsentation af den teoretiske ramme og en begrebsafgrænsning af deleøkonomi. I andet kapitel
dykker jeg ned i den medievidenskabelige teori for at finde frem til, hvordan den kan bidrage til
den senere empiriske analyse og diskussion af problemstillingen. Teorikapitlet tager først fat på
aspekter knyttet til netværkssamfund, peer-to-peer og participatorisk kultur og slutter med at undersøge aspekter knyttet til sociale og kollaborative internetmedier. Det tredje kapitel præsenterer og
begrunder specialets undersøgelsesmetode og analytiske tilgang. Fjerde kapitel er specialets analysekapitel, og det indledes med en komparativ analyse af 14 netværkssider, der faciliterer p2pdeleøkonomi. Resten af kapitlet er en dybdegående analyse af GoMore, der faciliterer p2pdeleøkonomi i form af forbrugsdeling af biler. I specialets femte kapitel vil analyseresultaterne blive diskuteret og perspektiveret i samspil med teorien, ligesom kapitlet vil indeholde en kritisk refleksion over den anvendte undersøgelsesmetode. Det sjette kapitel vil opsummere specialets vigtigste pointer, mens specialets litteraturliste og bilag vil findes i henholdsvis kapitel syv og otte.
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1 Indledning
I slutningen af 2014 udgav Ericsson ConsumerLab en rapport, der påstår at forudse de ti ”hotteste”
forbrugertrends i 2015. Blandt de ti trends er deleøkonomi - et forbrugsfænomen, hvor individuelle
aktører låner eller lejer forbrugsvarer af hinanden1. Rapporten beskriver, hvordan halvdelen af de
adspurgte smartphone-brugere2 udtrykker interesse i at leje andre menneskers fritidsudstyr, hjem og
husholdningsartikler. Rapporten peger på, at forbrugere i stigende grad prioriterer adgang til et produkt eller en service frem for ejerskab over det. Internettet fremhæves som en vigtig drivkraft bag
denne udvikling og som afgørende for deleøkonomiens potentielle vækst :
"As the Internet enables us to efficiently share information with unprecedented ease, the idea of a
sharing economy is potentially huge. It could enable consumers to enjoy the benefits of use without the hassle of ownership." (Ericsson ConsumerLab 2014:6)

Også i Danmark er der i øjeblikket fokus på deleøkonomi som et voksende forbrugsfænomen. I en
rapport udarbejdet til Erhvervsstyrelsen i september 2014 belyses peer-to-peer-deleøkonomi3 i en
specifik dansk kontekst. Formålet er at identificere politiske og juridiske tiltag, der vil kunne fremme udbredelsen af deleøkonomi i Danmark, da området betragtes som i vækst og med et stort økonomisk potentiale (Dalberg Research 2014). Og den 14. august 2015 udtalte erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen til Politiken, at regeringen er ved at udarbejde en politisk strategi for,
hvordan deleøkonomien kan fremmes i Danmark (Klarskov 2015). Et kig ud over de danske såvel
som internationale mediers business- og kultursider4 viser ligeledes et stort fokus på emnet deleøkonomi. Forsidehistorien på det anerkendte nyhedsmagasin TIME nr. 7 i 2015 var: Baby, you can
ride my car – And stay in my guest room. And do my errands. And rent my stuff. My wild ride
through the new on-demand economy (Stein 2015). Som den lange rubrik antyder, så er TIMEudgivelsens hovedartikel en delvis personlig beretning om skribenten Joel Steins erfaringer med
deleøkonomi. Artiklen indledes med en beskrivelse af, hvordan Stein for få år tilbage aldrig ville
have drømt om at låne sin bil ud til en fremmed, men at han glædeligt gør det nu – ligesom han har
positive erfaringer med have fremmede til middag og med at agere taxachauffør i egen bil. Det hele
faciliteret af internettet. Og det er ikke kun Stein, der har ændret indstilling. Da den deleøkonomi1

Denne form for deleøkonomi betegnes mere præcist som peer-to-peer/p2p-deleøkonomi (jf. 1.3).
Baseret svar fra 5.024 smartphone-brugere i Johannesburg, London, Mexico City, New York, San Francisco, Sao
Paulo, Shanghai, Sydney og Tokyo.
3
Peer-to-peer/p2p beskriver en relation mellem ligeværdige individer (peers). Bliver oftest brugt til at beskrive samarbejde i netværk af individer på internettet (eks. p2p-fildeling), men kan også beskrive offline samarbejde (Peer-toPeer 2015). I en deleøkonomisk sammenhæng betegner ”p2p” deling mellem individuelle og private forbrugere.
4
(Bl.a. Steensgaard 2015; Hansen 2015; Geist 2015; Rinne 2015; Sonde 2015; Ostrynski 2015; Klarskov 2015;
Kristensen 2015).
2
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ske virksomhed Airbnb5 blev grundlagt i 2008, havde grundlæggerne svært ved at finde investorer,
der troede på forretningsideen. I dag er Airbnb en milliardvirksomhed med 155 mio. overnatninger
om året, hvilket er 22% flere end den gigantiske Hilton-hotelkæde, og Airbnb formår dette uden at
eje én eneste fysisk lejlighed eller bygning (PwC 2015:14).
”To get here, we needed eBay, PayPal and Amazon, which made it safe to do business on the web.
We needed Apple and Google to provide GPS and Internet-enabled phones that make us always
reachable and findable. We needed Facebook, which made people more likely to actually be who
they said they are.” (Stein 2015)

Internettet er altså helt afgørende for det deleøkonomiske forbrugsfænomen. Både fordi det faciliterer mødet, kommunikation og transaktionen i forbindelse med delingen, men også fordi brugen af
internettet har ændret vores måde at interagere med fremmede på og på vores måde at være forbrugere på. En undersøgelse blandt deleøkonomiske forbrugere i USA viser, at særligt ”automotive
sharing” har fanget forbrugernes opmærksomhed og 8% af alle amerikanske forbrugere har deltaget
i deleøkonomisk bilforbrug i form af enten delebilsordninger, privat udlejning eller samkørsel mellem fremmede6 (PwC 2015:19). Samtidig peger undersøgelsen på, at det at eje sin egen bil er faldet
som statussymbol ikke mindst blandt de yngste forbrugere (Ostrynski 2015; Badger 2015; PwC
2015). Mit primære empiriske fokus i specialets senere analyse er den deleøkonomiske side GoMore, der både er en dansk grundlagt og den mest anvendte7 formidler af samkørsel og biludlejning
mellem private i Danmark (Jensen 2015). GoMores direktør og grundlægger har i en kronik i Politiken den 11. november 2014 sat ord på, hvordan GoMores succes hænger sammen med internettet
og sociale netværksmedier:
”Vores hjemmeside, gomore.dk har eksisteret i en årrække, men takket være især de sociale medier, mobile platforme samt vores egen produktudvikling er væksten de seneste 1-2 år pludselig taget til.” (Møl Dalsgaard 2014)

Det kan med rette pointeres, at det deleøkonomiske forbrugsfænomen er båret frem af mange forskellige samfundsforandringer. Den verdensomspændende finansielle krise har sandsynligvis været
en medvirkende faktor i forbrugernes søgen efter at spare penge og få mest ud af det, de allerede
har. En øget urbanisering gør det mere bekvemt at eje færre materielle forbrugergoder (eksempelvis
bil) og i stedet forbruge efter behov. Ligesom en øget opmærksomhed på verdens ressourceknaphed, og de konsekvenser de seneste mange årtiers forbrugskultur har haft på kloden og klimaet, er
væsentlige motivationsfaktorer til at finde nye, mere bæredygtige måder at leve og forbruge på

5

Airbnb faciliterer, via hjemmeside og mobilapp. (korttids)udlejning af private boliger (Airbnb 2015).
Med ”samkørsel” menes at to eller flere personer kører i bil sammen. Som regel fortages samkørsel for at spare udgifter og ressourcer i forbindelse med kørslen.
7
Medio (23.) august 2015 har GoMore rundet 320.000 registrerede danske brugere.
6
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(bl.a. Dalberg Research 2014:9–10). Der kan sikkert findes flere større eller mindre årsager til, at
den vestlige verdens forbrugskultur ser ud til at bevæge sig i nye retninger. Men helt centralt for det
deleøkonomiske forbrugs potentiale og hidtidige vækst er de internetbaserede netværksmedier, vi i
stigende grad bruger og altid er i nærheden af.

1.1 Problemformulering
Med afsæt i antagelsen af at deleøkonomi er et forbrugsfænomen med et økonomisk, miljømæssigt
og sociokulturelt potentiale, der er faciliteret af internettets teknologi og kultur, finder jeg det relevant at se på, hvordan deleøkonomi kan behandles i en medievidenskabelig kontekst.
Derfor vil jeg gennem en undersøgelse af netværkssider, der faciliterer p2pdeleøkonomi belyse centrale kendetegn ved udvalgte deleøkonomiske netværkssider og disses ligheder med sociale netværkssider (SNS8). Dette gøres med særligt fokus på GoMore som case. Denne tilgang er valgt på baggrund af en hypotese om, at netværkssider, der faciliterer p2pdeleøkonomi, har mange fællestræk med SNS-genren9. Den empiriske undersøgelse af konkrete
cases, hvor internettet faciliterer p2p-deleøkonomi skal danne udgangspunkt for en diskussion af,
hvordan dette illustrerer internettets facilitering af forskellige forhold ved netværkssamfundet.

1.2 Præsentation af specialets teoretiske ramme
I dette afsnit vil jeg kort præsentere den primære teori og litteratur, jeg anvender til besvare specialets problemstilling. Jeg vil ikke gå i dybden med litteraturen i dette afsnit, men introducere de væsentligste referencer, mens jeg i specialets teorikapitel vil udfolde og diskutere dem nærmere. Den
forskning og de teoretikere jeg her fremhæver er selvfølgelig kun en del af, det der foreligger, men
jeg bestræber mig på at inkludere de referencer, der har størst væsentlighed for den vinkel, jeg har
valgt at lægge specialets problemstilling.
De seneste år er der udgivet en del populære fagbøger om deleøkonomi, hvor en af de
internationalt mest markante er What’s mine is yours: how collaborative consumption is changing
the way we live (Botsman and Rogers 2011). I slutningen af 2014 udgav én af de mere synlige deleøkonomiske fortalere i Danmark, Claus Skytte, bogen Skal vi dele?. Skytte er blandt de første til at

8
9

Hvad jeg præcist forstår ved betegnelsen sociale netværkssider/SNS vil blive grundigt udfoldet i afsnit 2.2.2.
Inden for medieforskningen forstås genre som en implicit kontrakt mellem afsender, modtager og tekst, der sikrer en
fælles forståelse af kommunikationen (Lomborg 2011:64). Dette er baggrunden for min forståelse af genre: som en
gruppe af kommunikationstekster, der deler en række bestemte stil- og indholds karakteristika til forskel fra andre
grupper (Agger 2013; Deacon, Pickering, and Golding 2007:147). Se desuden afsnit 3.2.

3

beskæftige sig med deleøkonomi og internettet i et dansk perspektiv10 og har stor fokus på internettets rolle i den deleøkonomiske udvikling (Skytte 2014a:194). Det bør understreges, at denne type
af litteratur kun vil være et supplerende input til specialets videnskabelige litteratur. Når det er sagt,
er den populære faglitteratur og den journalistiske dækning relevant at notere sig, fordi den peger på
forskellige forhold i forbindelse med deleøkonomi, som jeg ønsker at undersøge og kvalificere ved
hjælp af den videnskabelige analyse. Ligeledes er den offentlige opmærksomhed med til at skabe
udgangspunktet for min interesse i at undersøge deleøkonomi i en medievidenskabelig kontekst.
Fordi den internetfaciliterede deleøkonomi er et nyere fænomen, er det fortsat sparsomt repræsenteret i den medievidenskabelige forskning og flere steder i litteraturen efterlyses yderligere opmærksomhed på området11 (Benkler 2004:33; John 2013a:179).
Størstedelen af specialets anvendte litteratur beskæftiger sig derfor ikke direkte med
forholdet mellem internettet og deleøkonomi. Den del, der gør, begrænser sig til allerede nævnte
populære faglitteratur om deleøkonomi og tidligere refererede undersøgelser (PwC 2015; Ericsson
ConsumerLab 2014). Jeg anvender tre medievidenskabelige artikler, der beskæftiger sig med deleøkonomi. Artiklerne er henholdsvis skrevet af Nicolas A. John (John 2013a; John 2013b) og Russel
Belk (Belk 2014). Herudover er størstedelen af den anvendte videnskabelige litteratur noget, der
mere indirekte er relevant for undersøgelsen af netværkssider, der faciliterer p2p-deleøkonomi.
Denne del af specialets teoretiske ramme kan inddeles i to hovedgrupper: litteratur, der beskæftiger
sig med internettets sammenhæng med netværkssamfund, participatorisk kultur og p2p-strukturer
(Castells 1996a; Benkler 2006; Bauwens 2005; 2007; Jenkins 2006) og litteratur, der beskæftiger
sig med internettet på et mere tekstnært niveau, eksempelvis i form af analyse af specifikke internetgenre og brugeradfærd (Bruns 2008; boyd and Ellison 2007; Lomborg 2011; 2014). Den sidstnævnte gruppe vil være den litteratur, jeg fortrinsvist refererer til i min empiriske analyse, mens
førstnævnte danner den bagvedliggende teoretiske forståelsesramme om problemstillingen og vil
blive holdt op mod analysens resultater i specialets diskussionskapitel.

1.3 Begrebsafgrænsning: Deleøkonomi
Det forbrugsfænomen jeg i denne specialeafhandling betegner som deleøkonomi bliver omtalt på
mange forskellige måder i både den journalistiske og videnskabelige litteratur, da det kan forekomme svært at finde en betegnelse, der både beskriver fænomenets sociale, økonomiske og digitale aspekter i en samlet enhed (Skytte 2014a:113–114). Udbredte engelske betegnelser er den tilsva10
11

Skytte er desuden medejer af flere deleøkonomiske kjolebytte-butikker og appen Resecond (Resecond 2015).
Da deleøkonomi er et aktuelt og omtalt emne, bliver der jævnligt publiceret ny litteratur og artikler om emnet. Jeg
forsøger så vidt muligt at inddrage de til dato mest relevante tekster for netop min vinkel på problemstillingen, forudsat at der i den nærmeste fremtid kan publiceres nyt, der får en afgørende betydning for den medievidenskabelige beskæftigelse med emnet.

4

rende sharing economy, samt collaborative consumption, der oversat til dansk vil svare til fælles
forbrug, der også er en anvendt betegnelse. Når jeg alligevel fortrinsvist vil benytte mig at betegnelsen deleøkonomi er det fordi, at dette er den mest anvendte betegnelse i en dansk sammenhæng12.
Claus Skytte, der både benytter sig af betegnelsen fælles forbrug og af deleøkonomi,
definerer en deleøkonomisk virksomhed på følgende måde:
”I mine øjne skal en ægte deleøkonomisk virksomhed tjene penge på, at delingen nedsætter ressourceforbruget. Den skal ønske at give empowerment til mennesker, så de kan lave meningsfulde
forbindelser mellem hinanden. De skal få adgang til at opdage en medmenneskelighed og et fællesskab, som vi har mistet, og samtidig spare på planetens ressourcer.” (Skytte 2014a:192)

Denne kan betegnes som en ideologisk definition, der, selvom den peger på potentielle virkninger
af deleøkonomi (ressourcenedsættende, magtfulde forbrugere og fællesskabsskabende), ikke er en
særlig operationel definition af deleøkonomi i en medieanalytisk sammenhæng. Når jeg alligevel
vælger at præsentere denne definition af deleøkonomi, er det fordi, jeg har et ønske om, at den senere analyse af deleøkonomiske netværkssider også skal kunne diskuteres i en bredere samfundsramme, hvor denne definition kan inddrages. Dahlberg Researchs rapport til Erhvervsstyrelsen benytter
sig af en definition, der er lidt mere operationel i forhold til at definere konkrete eksempler på deleøkonomi:
”Deleøkonomien er et socioøkonomisk system baseret på deling af menneskelige og fysiske ressourcer og aktiver og inkluderer design, produktion, distribution, handel og forbrug af varer og
tjenesteydelser mellem mennesker og organisationer” (Dalberg Research 2014:6)

Om end dette er en mere konkret definition, er den fortsat en bred beskrivelse af forbrugsfænomenet deleøkonomi, hvorfor det er nødvendigt at afgrænse det empiriske felt yderligere: Man kan inddele de systemer, der faciliterer deleøkonomien i tre overordnede grupper (jf. 8.1): produkt-service
systemer, redistributions-markeder og samarbejdende livsstile (Dalberg Research 2014:7;
Botsman 2010). Produkt-service systemer er systemer, der faciliterer et fælles forbrug af samme
håndgribelige aktiv, hvilket kan være alt fra biler, beklædning, kunst og værktøj. Redistributionsmarkeder er systemer, der faciliterer en udveksling af varer, hvor ejerskabet over aktivet skifter via
handel eller bytte. Samarbejdende livsstile beskriver et system, der faciliterer udveksling af mindre
håndgribelige aktiver som kompetencer, tid og penge, eksempelvis crowdfundingsystemer og systemer, der faciliterer tjenesteydelser.
Inden for hver af de tre deleøkonomiske systemtyper kan forbruget både foregå mellem b2c (business-to-consumer), b2b (business-to-business) eller p2p (peer-to-peer). I denne specia-

12

Der er også diskussion af betegnelsen deleøkonomi som misvisende, fordi selve forbrugs-delingen ikke altid markant
tilstede i eks. videresalg af brugte varer og/eller udlejningsmodeller (Belk 2014; Skytte 2014a). Jeg har dog valgt at
anvende betegnelsen, jf. argumentationen i afsnit 1.3

5

leafhandling vil jeg udelukkende se på deleøkonomi, der bygger på sidstnævnte p2p-model, hvor
systemets producent ikke selv ejer de delte aktiver, men administrerer en brugerdatabase og
matching-algoritme, der faciliterer kontakt mellem individuelle private forbrugere (Dalberg
Research 2014:8). Når jeg afgrænser mit empiriske genstandsfelt til kun at inkludere netværkssider,
der faciliterer p2p-deleøkonomi, er det også fordi, at denne form bedst kan ses i sammenhæng med
sociale netværkssider og med netværkssamfundet. Derudover adskiller p2p-deleøkonomi sig fra
industrisamfundets forbrugsstrukturer på en mere markant måde end eksempelvis b2c-deleøkonomi,
der i mange tilfælde er en slags kommerciel korttidsudlejning (eks. VIGGA 2015; Car2go 2015;
Belk 2014)13.
Udover ovenstående kategoriseringer af forskellige former for deleøkonomi er der en
del forskellige måder, hvorpå de deleøkonomiske virksomheder kan sikre sig et indtægtsgrundlag.
Den mest udbredte indtjeningsmetode blandt p2p-modellerne er transaktionsgebyrer, mens andre
systemer er non-profit og derfor ikke har nogen indtjeningsmodel, men finansieres ved hjælp af
støtteordninger og lignende. I henhold til specialets formål finder jeg det ikke relevant at gå yderligere ind i de forskellige deleøkonomiske indtjeningsmodeller, hvorfor jeg heller ikke vil tage stilling til dem i min empiriudvælgelse og analyse.
Det er afgørende at få på plads, at de forskellige deleøkonomiske systemer kan forekomme uden brug af internettet, men i dette speciale vil jeg kun forholde mig til p2p-deleøkonomi
som er faciliteret af internettet. Alle de undersøgte sider kan beskrives som netværkssider, idet de
består af et internt netværk af brugere, der kan kommunikere og indgå i deleøkonomiske aktiviteter
med hinanden. Specialets undersøgelse omfatter både cases, der kun består af en hjemmeside eller
en mobilapplikation, mens andre omfatter begge dele. Jeg benytter deleøkonomiske netværkssider14
som en fællesbetegnelse for den type cases jeg undersøger.
Opsummerende arbejder jeg ud fra en definition af deleøkonomi som et socioøkonomisk system baseret på deling af fysiske aktiver eller menneskelige ressourcer. Jeg afgrænser mit
analytiske fokus til p2p-deleøkonomi, hvor delingen er faciliteret af online netværkssider og foregår
mellem private forbrugere. Endvidere vil mit empiriske fokus fortrinsvist være på p2p-deleøkonomi
i en dansk sammenhæng (jf. 3.4 for beskrivelse af empiriudvælgelse).

13
14

Hhv. udlejning af børnetøj (VIGGA) og delebiludlejning (Car2go)
Indimellem benyttes det lidt kortere deleøkonomiske sider.
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2 Teori
I det nærværende teorikapitel vil jeg fremlægge og diskutere forskellige teoretiske aspekter, der er
knyttet til netværkssamfund, p2p og det sociale og kollaborative internet, og som er relevante for
specialets undersøgelse. Når jeg vælger at se specialets problemstilling i en netværks- og p2pteoretisk ramme, er det fordi, jeg ønsker at belyse deleøkonomi som et aspekt af netværkssamfundet
og dets p2p-processer. Jeg vil primært trække på Yochai Benklers (2006) teori om netværkssamfundet og på Michel Bauwens’ (2005; 2007) p2p-teori, der beskriver, hvordan samfundet gennemgår forandringer faciliteret af internettet. Specialet betragter p2p-deleøkonomi som en lille del af en
generel netværks- og p2p-samfundsudvikling og ser på, hvordan p2p-deleøkonomi konkret faciliteres af internettet. Specialet vil dermed belyse netværkssamfundet i et empirisk mikroperspektiv og
på den måde vise, hvordan en gensidig påvirkning mellem medier, teknologi og samfund kan udfolde sig indenfor et afgrænset empirisk felt.
Teorikapitlet er opbygget efter denne logik: Jeg præsenterer og diskuterer først den
del af teorien, der beskæftiger sig med netværkssamfundet og p2p. Her tager jeg udgangspunkt i
Castells (1996b) teori om netværkssamfundet, men har som nævnt størst fokus på Benklers og
Bauwens’ arbejde med området, mens Henry Jenkins (2006) bruges som den primære reference i
beskrivelsen af participatorisk kultur. Herefter udforsker jeg aspekter ved internettets særlige sociale og kollaborative karakter, der er interessante for specialets problemstilling. Her anvender jeg
Axel Bruns’ (2008) studier produsage-kulturer som en væsentlig kilde. Dernæst udforskes teoretiske forhold ved SNS, der er interessante for undersøgelsen af deleøkonomiske netværkssider ligheder med SNS. For at fastholde et fokuseret genreperspektiv har jeg valgt at begrænse min SNSteoretiske referenceramme til at inkludere danah m. boyd og Nicole B. Ellisons (2007) undersøgelse
af SNS i et mediehistorisk perspektiv samt Stine Lomborgs (2011; 2014) arbejde med SNS som
genre. Selve anskuelsen af SNS som en genre baserer jeg på Lomborgs beskrivelse af genreperspektivet som et særligt velegnet redskab til analyse af sociale og digitale medier (jf. 3.2). Teorikapitlets
afsluttende afsnit undersøger delingsbegrebets forbindelse til SNS-genren og de diskursive ligheder
mellem den deling, der faciliteres på SNS og den deling, der faciliteres af deleøkonomiske netværkssider. Jeg undersøger dette med Nicholas A. Johns (2013a; 2013b) studier af delingsbegrebet
som den primære reference.

2.1 Netværkssamfundet
I følgende afsnit 2.1.1-2.1.4 vil jeg fremlægge forskellige teoretiske koncepter knyttet til netværkssamfundet, der har en særlig relevans for specialets problemstilling.
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2.1.1 Netværkslogik og det aktive individ
I sit trebindsvæk The Information Age (1996-1998) formulerer Manuel Castells en teori om økonomi og samfund med specifikt henblik på at beskrive en ny samfundsstrukturs fremvækst, som han
kalder netværkssamfundet (Castells 2003[1996]:20). Castells argumenterer for, hvordan den informationsteknologiske udvikling har stor indflydelse på alle menneskelige aktiviteter og medfører
dermed grundlæggende samfundsforandringer indenfor økonomi, produktion, kultur og politik
(Castells 2003[1996]:4). Det udmønter sig i et samfund, der er gennemsyret af en netværkslogik,
der med sin mere fleksible struktur udfordrer det industrielle samfunds hierarkiske organisationsformer (Castells 2003[1996]:58, 432). Castells peger på, at netværksorganisering, -dannelser og logik altid har haft indflydelse på samfundet, men at netværk spiller en særlig rolle i det nuværende
samfunds sociale struktur, ikke mindst på grund af informationsteknologiens udvikling.
”De dominerende funktioner og processer i informationsalderen er som historisk tendens i
stigende grad organiseret i netværk. Netværkene udgør ny social morfologi i vores samfund, og
udbredelsen af netværkslogikken modificerer i betydelig grad funktion og produkter af processer
inden for områder som produktionsliv, erfaring, magt og kultur. Selv om der har eksisteret sociale
netværksstrukturer til andre tider og på andre stedet, udgør det nye informationsteknologiske paradigme det materielle grundlag for deres udbredelse til og gennemsyring af hele samfundsstrukturen.” (Castells 2003:431)

Castells indtager et makroperspektiv i sin analyse af netværkslogikken, der blandt andet leder ham
til at undersøge globale finansielle markeders netværksstruktur, men han peger på, at alle samfundsaspekter er påvirket af informationsteknologiens netværkslogik (bl.a. Castells 2003:84–85),
hvorfor hans teori også er relevant i dettes speciales afgrænsede empiriske sammenhæng.
I bogen A Wealth of Networks (2006) arbejder Benkler videre med Castells’ teori om
netværkssamfundets15 sammenhæng med informationsteknologien. Benkler har især fokus på, hvad
netværksstrukturer betyder for civilsamfundet, herunder individets rolle og muligheder i det demokratiske samfund. Benkler argumenterer for, at internettets fremkomst og udbredelse har styrket
muligheden for netværksdannelser mellem fremmede individer, og at dette har ændret fundamentalt
ved de vestlige demokratiske samfunds kultur, socialitet, økonomi og politik (Benkler 2006:1–2). Et
af Benklers hovedargumenter for netværkssamfundets forandring af det demokratiske samfund er,
at internettet giver flere mennesker mulighed for at komme til orde udenom institutionelle, økonomiske og politiske magtstrukturer. Med internettet har den individuelle samfundsborger fået mulig-

15

Benkler benytter betegnelsen The Networked Information Economy, mens jeg refererer til samme som netværkssamfund.
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hed for at interagere med magthavere og med andre individer på tværs af tid og sted, hvilket er en
væsentlig faktor for internettets demokratiserende potentiale (Benkler 2006:4). Ligeledes øger internettets facilitering af individets deltagelse i samarbejdende fællesskaber borgernes orientering i
en netværksbaseret og demokratisk retning (Benkler 2006:18–19, 22). Eksemplerne på dette strækker sig fra politisk mobilisering og aktivisme på sociale medier til at skabe en uafhængig online
encyklopædi med Wikipedia (2015). Internettet skaber på denne måde mere aktive, selvrefleksive
og demokratisk bevidste individer:
”(…) many more of us participate actively in making cultural moves and finding meaning in the
world around us. (…) culture is becoming more democratic: self-reflective and participatory”
(Benkler 2006:15)

Internettet giver altså individet mulighed for, med sig selv eller i fælleskab med andre, at forbedre
sin praktiserede udøvelse og oplevelse af demokrati, retfærdighed og samfundsfællesskab (Benkler
2006:8–9). Man kan sagtens stille spørgsmålstegn ved Benklers optimistiske beskrivelser af internettets demokratiserende effekt og det uafhængige, aktive individ. Et af de problemer, som Benkler
selv peger på, er the digital divide, der beskriver det, at ikke alle har fysisk adgang eller kompetencer til at bruge internettet, hvilket efterlader dem uden for internettets fællesskab og derfor må det
betragtes som negativt for dets demokratiske potentiale (Finnemann 2013a). Og selvom mennesker
har adgang til internettet, er langt den største brug heraf ikke politisk, men bruges mestendels til
sociale og hverdagspraktiske formål (bl.a. Lomborg 2014:6–7).
Det bør her noteres, at selvom Benkler har en meget optimistisk fortolkning af internettets demokratiserende potentiale, kritiserer han også tidligere cyberoptimistiske teoretikere for at
have en utopisk forståelse af og for deterministisk tilgang til internettets demokratiske muligheder.
I stedet for at se internettets demokratiserende effekt som fuldstændig ser Benkler på internettets
demokratiske potentiale i forhold til tidligere historiske perioder, hvor envejskommunikerende massemedier dominerede medielandskabet, og hvor individet havde meget lidt mulighed for at komme
til orde (Benkler 2006:10). Jeg indskriver mig i denne en ikke-deterministiske forståelse og betragter internettet som en kommunikationsteknologi, der ikke styrer, men faciliterer netværksstrukturer
og individets udfoldelsesmuligheder for derved at kunne have et demokratiserende potentiale i visse
dele af samfundet.

2.1.2 Peer-to-peer
Internettets muligheder for at være et aktivt individ og dets interaktionsmuligheder med andre individer skaber mulighed for netværksdannelser. I sådanne netværk samarbejder individer i en flad
ledelsesstruktur, der baserer sig på bidrag af individuelle ressourcer og et fælles slutprodukt, hvilket
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decentraliserer og udfordrer industrielle, politiske og økonomiske samfundsstrukturer. Benkler
(2006) beskriver denne mulighed for samarbejde i selvetablerede produktionsnetværk udenom traditionelle hierarkiske strukturer og systemer, som commons-based peer production.
"The networked environment makes possible a new modality of organizing production: radically
decentralized, collaborative, and nonproprietary; based on sharing resources and outputs among
widely distributed, loosely connected individuals who cooperate with each other without relying
on either market signals or managerial commands. This is what I call "commons-based peer production"“ (Benkler 2006:60)

Benklers empiriske eksempler på commons-based peer production refererer mest til online eksempler, blandt andet den uafhængige encyklopædi Wikipedia og open source-sider16. Men ovenstående
citat har i sin beskrivelse af samarbejdsformen som baseret på deling af ressourcer blandt løst forbundne og markedsuafhængige individer også flere paralleller til p2p-deleøkonomi.
Når individer organiserer sig i netværk af denne type kan det også betegnes som p2pnetværk. Michel Bauwens (2005; 2007) introducerer det, som han kalder en konceptuel ramme for
forståelse af en p2p-teori og bruger denne til at undersøge samfundsforhold, hvor p2p-organisering
har en politisk og socioøkonomisk indflydelse. Bauwens peger på tre områder, hvor p2porganisering skaber en grobund for grundlæggende samfundsforandringer:
"As P2P gives rise to the emergence of a third mode of production, a third mode of governance,
and a third mode of property, it is poised to overhaul our political economy in unprecedented
ways." (Bauwens 2005)

Med third mode of production forstår Bauwens (2005; 2007) en proces, hvor produktionen er resultat af et p2p-samarbejde og hvor det producerede har en ”use-value” hos det producerende fælleskab fremfor en markedsværdi, hvilket er meget lig Benklers commons-based peer production. I
den reneste form af Bauwens’ p2p-produktion får den producerende part ingen penge for sit arbejde, men en social belønning i form af fællesskabets anerkendelse og sin egen følelse af at bidrage til
fællesskabet. Med third mode of governance peger Bauwens på, at disse p2p-netværk er ledet af
deltagerne i fællesskab og i en ikke-hierarkisk organisationsform. Mens third mode of property refererer til, at den værdi eller det produkt/service, der er skabt som følge af p2p-samarbejdet er frit
tilgængeligt og ikke underlagt noget ejerskab. Modsat privat ejendom og statslig ejendom er dette
altså en ny form for ejerskabsforståelse17. Bauwens empiriske eksempler er i udgangspunktet fokuseret på online og ikke-kommercielle p2p-fællesskaber som Creative Commons (2015) og Wikipedia , men han argumenterer for, at hele samfundet vil præges i retning af p2p. Internettets lave om-

16

Open Source betegner en online kultur, hvor software stilles til rådighed for andre brugere. Open source-sider kan
både være lovlige og ulovlige, kommercielle eller ikke-kommercielle (Finnemann 2013b).
17
Jeg vil undersøge netværkssamfundets nye forståelse af ejerskab yderligere i et særskilt afsnit, 2.1.4

10

kostninger i forbindelse med produktion og distribution af immaterielle digitale produkter har skabt
en situation som Bauwens kalder Together we know everything. Her har internettets uendelige produktions- og distributionsmuligheder skabt en ”logic of abundance”, der har lært brugerne at føle
større værdi ved at dele (viden og software) uden nødvendigvis at føle, at de afgiver noget:
”In this world, we are evolving towards no-proprietary licenses, participatory modes of production, and commons-oriented property forms.” (Bauwens 2007:35)

I den offline, materielle verden er det modsatte tilfældet. Her er ikke uendelige produktionsmuligheder, men derimod ressourcemangel, samtidig med at forbruget foregår som om det modsatte var
tilfældet, hvilket blandt andet medfører klimaproblemer. Bauwens peger derfor på, at det ideelle for
samfundet ville være en situation han kalder: Together we have everything, hvor den abundancelogik, som vi har lært os i den immaterielle, online verden, overføres og udleves i den offline, materielle verden (Bauwens 2007:35).
“Our current political economy is based on a fundamental mistake. It is based on the assumption
that natural resources are unlimited, and that it is an endless sink. And it creates artificial scarcity
for potentially abundant cultural resources. This combination of quasi-abundance and quasiscarcity destroys the biosphere and hampers the expansion of social innovation and free culture. In
a peer-to-peer based society, this situation is reversed (…) peer-to-peer can be said to be the core
logic of the successor civilisation, and is an answer and solution to the structural crisis of contemporary capitalism.” (Bauwens 2007:30–31)

Bauwens’ fuldstændige p2p-samfund kan på flere måder sammenlignes med det fuldstændige deleøkonomiske samfund. Denne sammenhæng vil jeg diskutere i specialets kapitel 5 og på baggrund af
min analyse vurdere, hvordan konkrete internetbaserede netværksmedier kan bidrage til at føre samfundet i retning af dette ideal.

2.1.3 Participatoriske kulturer
Et af de ofte fremhævede kendetegn ved netværkssamfundet er en øget participatorisk kultur, der
hænger tæt sammen med internettets interaktivitets- og netværksmuligheder. Det er de teknologiske
interaktionsmuligheder, der sammen med en social participatorisk adfærdskultur er med til at skabe
de styrkede p2p-organiseringer og samfundsforandringer, som jeg har beskrevet i de foregående
afsnit. I en medievidenskabelig sammenhæng bekriver begrebet participatorisk kultur en situation,
hvor mediebrugerne benytter interaktiv teknologi til at producere, rekontekstualisere og distribuere
medieindhold for på den måde at være deltagende medskabere af medietekster (Jenkins 2006;
2013).
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Jenkins forklarer sammenhængen mellem participatorisk kultur og teknologi ved at
skelne mellem interaktivitet og participation. Hvor interaktivitet er en teknologisk funktion og dermed bestemt af en producent eller afsender, er participation: "shaped by the cultural and social protocols", formet og udført af brugerne (Jenkins 2006:137). Netværkssamfundets participatoriske kultur er derfor udtryk for en flersidet udvikling, der både er påvirket top-down af interaktivitetsteknologi og etablerede medieinstitutioner og af bottom-up sociale praksisser og faktisk medieanvendelse
(Jenkins 2006:222–223). Jenkins koncentrerer sig primært om participatoriske processer i populærkulturelle sfærer blandt andet via studier af online fankulturer, og han peger på disse som ”early
adapters” af internettets participatoriske kultur. I forbindelse med disse studier har Jenkins især fokus på de sociale og kulturelle praksisser, der opstår i online participatoriske kulturer og peger eksempelvis på, at medlemmer af et participatorisk fællesskab føler en stærkt social forbindelse til de
andre i gruppen og har stor tillid til den fælles indsats (Jenkins 2009). Jenkins (2009) peger på fire
former for participatorisk kultur, hvoraf collaborative problem-solving er særlig interessant i forhold til dette speciales problemstilling. Collaborative problem-solving betegner nemlig en gren af
den participatoriske kultur, hvor et netværk af deltagere, der ikke nødvendigvis kender hinanden på
forhånd, samarbejder om at løse opgaver eller skaffe ny viden til fællesskabets fordel18. Jenkins
observerer en særlig kollaborativ participatorisk kultur i disse fællesskaber, hvor (uskrevne) interne
regler, adfærdsnormer og ligeværdige deltagere (mangel på hierarki) er det, der holder gruppen
sammen, og det der motiverer til deltagelse og formår at styre et effektivt samarbejde, hvad end det
handler om fanfiktion, politisk mobilisering eller noget helt tredje.
Jenkins peger på den participatoriske kultur som en lærende og adfærdsudviklende
proces, hvilket gør, at den bevæger sig mellem forskellige sfærer (Jenkins 2006:22–23). I kraft af
mediebrugernes stadige tilvænning og udvikling i brugen af internettets sociale og mobile netværksmedier, overføres den participatoriske adfærd, som de lærer i kontakten med populærkulturen,
til andre sfærer, eksempelvis den politiske sfære (Jenkins 2006:136, 219).
"we can see citizens starting to apply what they learned as consumers of popular culture toward
more overt forms of political activism." (Jenkins 2006:219).

Internettets participatoriske kultur kan altså ifølge Jenkins medføre forandringer i betydningen af
civile fællesskaber. Når det enkelte individ deltager i et ligeværdigt fællesskab, hvor de hierarkiske
strukturer er mere flydende og hvor fællesskabet agerer selvstændigt og decentralt i forhold til officiel og etableret ekspertise19 og institutioner, øges tilliden til den fælles problemløsning udenom
institutionelle strukturer (Jenkins 2006:219–220). Og ved at det aktive individ tager denne erfaring
med sig fra populærkulturen til den politiske kultur, får vi ved hjælp af internettets participatoriske
18
19

Jenkins’ eksempler: Wikipedia, fan-spoiling fællesskaber, eks Survivor (Jenkins 2006:kap. 1)
Eksempelvis producere og distribuere sine egne fantasyhistorier og forbruger andres, jf. participatoriske online fanfiktionsfællesskaber.
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kulturer et styrket civilsamfund og potentielt et mere demokratisk samfund (jf. tidl. beskrivelse med
reference til Benkler 2006 og Bauwens 2005, 2007).

2.1.4 En ny forståelse af ejerskab og ejendom
I flere participatoriske online kulturer vil deltagernes producerede og distribuerede medieindhold
typisk være frit tilgængeligt for fællesskabet, idet deling af fællesskabets frembragte produkt, viden
eller service betragtes som et grundlæggende formål med samarbejdet (eks. Jenkins 2006:3, 254–
256; 2009). Det kan eksempelvis illustreres ved en side som Creative Commons, hvor brugerne
stiller deres egenproducerede kreative materialer (eks. foto eller grafik) til rådighed for alle sidens
brugere mod at blive krediteret ved anvendelse for derved at skabe en stor fælles database af kreativt materiale. Sider som Creative Commons fungerer på grund af en særlig participatorisk og social
kultur og internettets muligheder for at producere, kopiere og distribuere medieindhold til ingen
eller meget lave omkostninger. Dette har ifølge Benkler (2006:3–4, 60, 462) gjort, at ejerskabsinteresser har en minimal relevans i netværksbaserede fællesskaber. Når Benkler (2006:2) beskriver
netværkssamfundet som ”nonproprietary” og det netværksproducerede som common property, er
hans empiriske fokus som nævnt primært på online eksempler, såsom Wikipedia, Creative Commons og open source-sider. Ligeledes er brugernes deltagelse i sådanne netværksfællesskaber sjældent motiveret af økonomiske interesser, men har i stedet social anderkendelse og prestige internt i
fællesskabet som motivation (Benkler 2004:1–3; 2006:6, 60; Bruns 2008:249). Til gengæld udgør
brugerdeltagelsen ofte en økonomisk værdi for den medievirksomhed, der faciliterer den. Dette
gælder både for medieindhold, som brugerne producerer og for den data som brugerdeltagelsen i sig
selv genererer, og som medievirksomheden kan sælge til eksempelvis annoncører (Bolin 2012:156–
157). Denne form for gratis arbejdskraft og værdiskabelse er til fordel for de medier, der har aktiv
brugerproduktion som en primær funktion; eksempelvis Facebook (Facebook 2015), YouTube
(YouTube 2015) eller Instagram (Instagram 2015). Brugerne er som regel bekendt med, at de muligvis afgiver ejerskab over det medieindhold, som de selv producerer til sider som disse. Men oftest betyder dette mindre, da muligheden for deltagelse er en del af attraktionen i forbruget af siderne (Bolin 2012:157). Ovenstående vidner om, at deltagende internetbrugerne ikke prioriterer ejerskab over det medieindhold, de selv producerer eller forholder sig særligt til ejerskabsforholdet generelt, når de forbruger medieindhold på nettet. Ifølge Bauwens (2005; 2007) kan en ny form for
ejendomsforståelse (third mode of property) også ses i form af nyere p2p-baserede forretningsmodeller, der ikke kun faciliterer online p2p-processer i form af produktion og distribution af medieindhold, men som går ”beyond products” og baserer sine forretninger på en online service og infrastruktur, der faciliterer (offline) p2p-netværksprocesser. Bauwens nævner Amazons og eBays facilitering af p2p-transaktioner som eksempler på virksomheder, der oplever en kommerciel succes ved
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at tilpasse forretningen til p2p-strukturer, men peger også på crowdfunding20 og delebilsordninger
som potentielle kommercielle eksempler på en tilpasning til netværkssamfundets p2p-strukturer
(Bauwens 2007:28). Bauwens henviser altså til kommercielle muligheder for at facilitere p2pprocesser, der minder meget om beskrivelserne af de deleøkonomiske forretningsmodeller jeg definerede i afsnit 1.3.
En anden nyere og voksende forretningsmodel, der benytter sig af internettets teknologiske muligheder for distribution af medieindhold og brugernes forandrede forhold til ejeskab, er
On-Demand21-tjenester. Musik er måske det tydeligste eksempel på en forbrugsvare, der har gennemgået en udvikling i retning af en nedprioritering af ejerskab til fordel for OD-tilgængelighed.
Det er ikke mange år siden, at størstedelen af musikforbrugerne købte fysiske cd’er (tidligere lp’er,
kassettebånd etc.). Senere blev det i takt med den teknologiske udvikling mere udbredt at downloade musiklydfiler (lovligt og ulovligt) til ens private computer eller mobile musikafspiller, mens
43% af de danske husstande i 2013 benyttede en eller flere OD-tjenester til at høre musik på, og det
tal er sandsynligvis endnu højere i dag (DR Medieforskning 2014:34). Den udvikling i musikforbruget er sket på bare få år og hurtigt voksende OD-tjenester som Spotify og Netflix har været med
til at gøre OD-forbrug af digitale (underholdnings)produkter mainstream på få år (DR Medieforskning 2014:4; PwC 2015:25–26). Det udbredte OD-forbrug af digitale produkter kan måske
være med til at bane vejen for OD-forbrug af andre, ikke-digitale produkter, hvilket er den antagelse
mange deleøkonomiske virksomheder baserer sig på (Botsman and Rogers 2011; Skytte 2014a). I
en undersøgelse foretaget af PwC22 erklærer 43% af undersøgelsens respondenter, der er bekendte
med fænomenet deleøkonomi,23 sig enige i, at ejerskab i dag føles som en byrde, mens hele 57% er
enige i, at ”access is the new ownership” (PwC 2015:9). Tal som disse er med til at understøtte
beskrivelserne af en ny forståelse af ejerskab som en del af netværkssamfundet og af internettets
store indflydelse på netop denne udvikling, hvilket skaber gode vilkår for det deleøkonomiske forbrug.
Internettet har altså indflydelse på kulturelle forandringer i forståelsen af ejerskab og i
vores måde at forbruge på. De deltagende internetbrugere producerer medieindhold, som de ikke
føler ejerskab over og som de derfor gerne deler med andre brugere og medievirksomheder. Samtidigt har internettets udvikling også gjort brugerne mere vant til, at de ikke behøver at eje fysiske
forbrugsvarer, så længe internettet giver dem adgang til de samme varer. Dette er for alvor ved at
være mainstream i forbindelse med digitale forbrugsvarer som film og musik (og til dels viden/software), og forventningen er i hvert fald hos deleøkonomiens fortalere (Skytte 2014a:bl.a.;
20

En type fundraising, hvor er netværk af aktører biddrager økonomisk til et projekt eller en idé. Det kan eks. være en
filminstruktør, der indsamler økonomisk støtte fra sine fans til sit næste projekt, der så kan produceres uafhængigt af
eks. produktionsselskab.
21
Herefter forkortet OD.
22
PwC står for PricewaterhouseCoopers og er et af verdens største revisions- og rådgivningsvirksomheder (PwC n.d.).
23

44% af de 1000 adspurgte amerikanske respondenter (PwC 2015:5)
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Botsman and Rogers 2011), at dette også bliver mere og mere almindeligt i forbindelse med fysiske
forbrugsvarer.

2.2 Det sociale og kollaborative internet
I følgende afsnit 2.2.1-2.2.3 vil jeg se nærmere på teoretiske koncepter, der knytter sig sociale og
kollaborative internetmedier. Hvor teorikapitlets afsnit 2.1 har fremlagt og reflekteret over teoretiske koncepter, der knytter sig til specialets problemstilling på et mere overordnet plan, vil afsnit 2.2
introducere nogle af de væsentligste begreber og koncepter, der anvendes i den senere tekstnære
empiriske analyse.

2.2.1 Produsage
I bogen Blogs, Wikipedia, Second life, and Beyond: from production to produsage (2008) introducerer Axel Bruns konceptet produsage, der er sammensat af ordene ”production” og ”usage”, og
som betegner den måde hvorpå medieindhold bliver produceret, distribueret og forbrugt på internettet. Internettets brugere er nemlig ikke kun passive medieforbrugere, men deltager selv i både produktion og distribution af medieindhold i lige så høj grad, som de forbruger det. Dette gælder især
for brugere af sociale og kollaborative mediegenrer som blogs, content communities og SNS. Bruns
beskriver den produsage-deltagende internetbruger som et individ, der indtager en rolle som både
”producer” og ”user”/bruger, og han betegner derfor denne som en produser.
"the concept of produsage (...) highlights that within the communities which engage in the collaborative creation and extension of information and knowledge (...) the role of 'consumer' and even
that of 'end user' have long disappeared, and the distinctions between producers and users of content have faded into comparative insignificance. (...) users are always necessarily also producers of
the shared knowledge base, regardless of whether they are aware of this role - they have become a
new, hybrid, produser." (Bruns 2008:2- Bruns kursivering)

Som ovenstående citat også slår fast, knytter produsage-begrebet sig primært til netværksfællesskaber. Jævnført med både Benklers og Bauwens’ beskrivelser af netværkssamfundets aktive individs
mulighed for at indgå i samarbejdende netværks- og p2p-fælleskaber, peger Bruns på internettets
netværksmiljøer og kommunikationsmuligheder som afgørende facilitatorer af produsage-kulturer
(Bruns 2008:21). Internettet har gjort det muligt for mediebrugeren at være aktiv medproducent og
meddistributør, hvilket også har et socioøkonomisk potentiale, særligt når produsage foregår i p2pfællesskaber mellem flere deltagende enkeltindivider (Bruns 2008:14–15).
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Helt centralt for Bruns produsage-begreb er altså, at det beskriver et netværkssamarbejde, hvor den fælles indsats og resultat er i hovedsædet. I mange tilfælde vil ”the producers” ikke
anse dem selv som producere, men som "participants", hvor selve bidraget til det (sociale) fællesskab, er det væsentlige (Bruns 2008:22–23). Derfor bygger produsage-fællesskaber24 på en forståelse og anerkendelse af det producerede som en common property (jf. 2.1.4), men at deltagelse i produktionen eller distribution af den fælles ejendom medfører en individuel belønning. Denne er oftest en social belønning i form af anerkendelse og status i fællesskabet eller en følelse af at bidrage
til et fælles formål (Bruns 2008:29, 249).
"participation in produsage projects is generally motivated mainly by the ability of produsers to
contribute to a shared, communal purpose.(..) produsers are able to gain personal merit from their
individual contributions, and such individual rewards finally are a further strong motivation for
participation in produsage communities and projects. Such personal merit (...) rewards the individual by adding to their social capital within and - in some cases - beyond the community."
(Bruns 2008:29)

Bruns fremhæver ”common property and individual rewards” som et af fire principielle forhold, der
er knyttet til produsagekonceptet. De tre andre er: ”Open participation and communal evaluation”,
“Fluid Heterarchy/Ad hoc meritocracy” og “Unfinished artefacts, continuing process”, hvoraf de to
førstnævnte25 er relevante for dette speciales undersøgelse (Bruns 2008:24–30). Det første kendetegn beskriver, hvordan produsage-fællesskaber er åbne og inkluderende, og at alle medlemmer
bliver opfordret til at bidrage med det, som de kan. De baserer sig på en netværkscentreret tilgang,
hvor det er fællesskabet, der skaber værdien (materielt og socialt) for medlemmerne. Derfor er det
også medlemmerne selv, der i fællesskab evaluerer individets bidrag (Bruns 2008:24–25).
"This holoptic model of communal evaluation in produsage, in which each contributor is able to
see and evaluate everyone else's contributions, also acts as a driver for a continuing process of socialization of participants into the community ethos (...) Being subject to evaluation by potentially
any one of their fellow participants encourages them to be particularly careful and diligent in their
contributions if they wish to retain their status in the community" (Bruns 2008:25)

Produsage-fællesskabernes interne evalueringssystemer medfører en socialiseringsproces af medlemmerne, ligesom evalueringens selvregulerende karakter er med til at slå produsage-kulturens
ikke-hierarkiske karakter fast. Dermed hænger den fælles evaluering også tæt sammen med Bruns
24
25

Bruns nævner blandt andet Creative Commons, Wikipedia, og diverse fildelings-sider.
Unfinished artefacts, continuing process beskriver, at produsage-indhold ofte er under en konstant udvikling og rekontekstualisering og derfor aldrig vil fremstå helt færdigt. Dette beskriver Bruns blandt andet med Wikipedia, der er
under konstant redigering. Når jeg vælger ikke at udfolde dette produsage-kendetegn yderligere, hænger det sammen
med dets tætte tilknytning til digitalt produsage-indhold. I min senere analyse og diskussion vil produsage-konceptet
blive anvendt til at undersøge deleøkonomiske netværkssider produsage-muligheder, men også til at belyse, hvordan
selve det deleøkonomiske forbrugsfænomen trækker på produsage-konceptet generelt, og her er Unfinished artefacts,
continuing process mindre relevant.
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andet produsage-kendetegn; flydende heteraki, der refererer til, at produsage-fællesskaber bryder
med en hierarkisk ledelses- og organisationsform, idet fællesskabets problemløsning er under konstant evaluering af fællesskabets egne medlemmer, og at disse medlemmer deltager og evaluerer på
lige vilkår (Bruns 2008:25–26).
Bruns identificerer altså primære kendetegn ved produsage som en opløsning af skellet mellem producent, distributør og forbruger. Og som ikke-hierarkiske og åbne fælleskaber, hvor
alle deltager på lige vilkår, og hvor det produsage-skabte ”produkt” betragtes som en fælles ejendom. Disse kendetegn vækker mindelser om tidligere beskrevne netværkssamfunds og internets
selvstændige og aktive individ, p2p-strukturer og disses demokratiserende potentiale og udfordring
af hierarkiske produktionsstrukturer (jf. 2.1). Bruns refererer selv til Benklers og Bauwens’ arbejde
med dette og beskriver, hvordan internettets produsage-kultur udfordrer den lineære industrielle
produktionskæde og det traditionelle, hierarkiske skel mellem medieproducent og (for)bruger
(Bruns 2008:4–5, 13–15, 19–13).

2.2.2 Sociale netværkssider
Da formålet med dette speciale blandt andet er at undersøge, hvordan udvalgte deleøkonomiske
netværkssider ligner sociale netværkssider (SNS), vil jeg i dette afsnit forklare og diskutere de af
SNSs kendetegn, der er særligt relevante i relation til specialets problemstilling og senere analyse.
I artiklen Social Network Sites: Definition, History and Scholarship (2007) definerer
boyd og Ellison SNS26 som:
”web-based services that allow individuals to (1) construct a public or semi-public profile within a
bounded system, (2) articulate a list of other users with whom their share a connection, and (3)
view and traverse their list of connections and those made by others in the system.” (boyd and
Ellison 2007:211)

boyd og Ellisons definition er udgangspunktet for min forståelse og anvendelse af betegnelsen
SNS27. Udover en definition beskriver boyd og Ellisons artikel også SNS-genrens udvikling i et
mediehistorisk perspektiv. I beskrivelsen af SNSs historiske udvikling identificerer boyd og Ellisons SNS-genrens ”fødsel” til slut 1990’erne, hvor hjemmesiden SixDegrees var den første til at

26

boyd og Ellison argumenterer en skelnen mellem betegnelserne social networking site og social network site, selvom
disse ofte bliver brugt til at betegne samme mediegenre. boyd og Ellison benytter betegnelsen social network site, og
argumenterer for dette ved at bøjningen af ordet ”network” i social networking site indikerer, at brugerne skaber nye
bekendtskaber, hvilket godt kan forekomme, men som langt fra altid er formålet med siderne (boyd and Ellison 2007,
211). Jeg læner mig i denne sammengæng op af boyd og Ellisons distinktion og benytter derfor den danske oversættelse social netværksside, men vil fortrinsvist bruge den ofte anvendte forkortelse SNS.
27
De teoretikere jeg senere vil inddrage i den videre analyse af SNS, primært Stine Lomborg (2014), men også Jakob
Linaa Jensen og Anne Scott Sørensen (2014) refererer også til boyd og Ellisons definition fra 2007.
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kombinere to elementer, som vi i dag kender som centrale for SNS, men som på det tidspunkt ikke
havde eksisteret samlet på nogen hjemmeside før. De to elementer er den personlige profil og offentlige forbindelser28, der er tilknyttet profilen (boyd and Ellison 2007:211–214). Siden begyndelsen af det nye årtusinde er mange SNS med forskellige formål og målgrupper blevet lanceret, men
fælles for de fleste er, at de er centrerede omkring personlige profiler (boyd and Ellison 2007:216)
og har forbindelser som en ”crucial component” (boyd and Ellison 2007:213). Lomborg peger i sin
analyse af Facebook (som en del af SNS-genren) også på den personlige profil og netværksforbindelserne som centrale elementer og som ”core vehicles for interpersonal engagement and socializing” (Lomborg 2014:148). Lomborg henviser desuden til, at SNS er en undergruppe af den mere
overordnede betegnelse sociale medier, og at SNS ofte integrerer flere forskellige former for softwaregenrer inden for sociale medier, eksempelvis blogs, fildelingssider og chat-sider (Lomborg
2014:18, 29). Lomborgs analyse af Facebook som SNS leder hende til at kalde siden en genrehybrid, netop på grund af dens integration af forskellige typer sociale softwaregenrer (Lomborg
2014:144–145).
Ifølge boyd og Ellison anvender SNS-brugeren sine forbindelser til at validere sin
identitet over for andre brugere og som en slags selvpræsentation, hvor omfanget og kvaliteten af
brugerens forbindelser har betydning for brugerens status i SNS-fællesskabet (Bruns 2008:316–
318). Derudover danner den enkelte brugers SNS-forbindelser et slags publikum, der har indflydelse på brugerens adfærd på siden og tjener dermed et socialiseringsformål, der præger adfærden i
retning af en fælles norm (boyd and Ellison 2007:219–220). Når SNS skal beskrives som mediegenre, lægges der altså stor vægt på de interpersonelle forbindelser. Det er netværksforbindelserne, der
gør, at brugere ser et formål med at bruge siden. Derfor er det ofte den interpersonelle kommunikation mellem forbindelser, der er den centrale funktionalitet hos mange SNS og grundlaget for sidernes eksistens. Og med internettets og de internetopkoblede mobiltelefoners stigende udbredelse er
mulighederne for interpersonel og synkron kommunikation mellem mediebrugere forsat voksende
(Lomborg 2014:27). Lomborg beskriver vigtigheden af det interpersonelle og den personlige kommunikation således:
”Social media are thus distinctly social, because they are based on interpersonal communication
and interactive content creation with a personal purpose, and the connection, mutual orientation,
and conversation among users (…) as central aspects of the social media use” (Lomborg 2014:15)

I ovenstående citat peger Lomborg også på et andet interessant og centralt aspekt ved SNS, nemlig
at siderne faciliterer interaktiv indholdsskabelse (”interactive content creation”). Dette skal forstås i

28

Med dette menes de lister, der viser den enkelte brugers interne forbindelser i SNS-netværket, eksempelvis Facebookbrugerens venner eller Instagram-brugerens følgere. Det er forskelligt fra SNS til SNS, om disse lister er ”offentlige”
for internetbrugere udenfor den specifikke SNS, men det er afgørende, at de er ”offentlige”/synlige for netværkets interne brugere. Jeg vil fremover referere til dette SNS-element som (synlige) forbindelser eller netværksforbindelser.
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sammenhæng med Bruns (2008) produsage-koncept og beskriver det, at en central del af anvendelsen af SNS består af en aktiv produsage-deltagelse. SNS faciliterer altså, at brugerne individuelt og
i fællesskab med deres forbindelser kan producere og distribuere medieindhold på siderne. Dette er
med til, at SNS skaber et deinstitutionaliseret og deprofessionaliseret rum, hvor almindelige brugere
og medieprofessionelle har lige muligheder for indholdsproduktion og -distribution og gør derfor
brugerne til medskabere af SNS som medietekst (Lomborg 2014:28 jf. også Jenkins 2006). Ifølge
Lomborg gør muligheden for direkte kommunikation mellem brugere samt SNSs generelle deprofessionalisering, at SNSs (brugerproducerede) medieindhold har en særlig samarbejdende, uformel
og konverserende karakter. Ligesom indholdet er meget dynamisk i sit udtryk og let kan ændre sig
over tid. Det er dog væsentligt at bemærke, at selvom det brugerskabte medieindhold måske ikke er
direkte kontrolleret eller censureret, er det selvfølgelig rammesat af den specifikke SNSs producent
(Lomborg 2014:27).
Mens disse centrale elementer er tilstede på tværs af en række forskellige SNS, kan
den enkelte sides målgruppe, formål og specifikke affordances29 godt variere meget (boyd and
Ellison 2007:210; Lomborg 2014:18, 29). Én af de sider som boyd og Ellison behandler som en
nicheside blandt SNS, er Couchsurfing (boyd and Ellison 2007:216, 218). Couchsurfing er en
hjemmeside, hvor registrerede brugere kan finde og kontakte hinanden med henblik på at mødes
med eller overnatte (”sofa-surfe”) hos lokale i forbindelse med rejser (Couchsurfing 2015). Dette
står i kontrast til, at boyd og Ellison ellers beskriver, at SNS primært bruges til at kommunikere
med forbindelser, der er etableret offline (boyd and Ellison 2007:211, 221). Denne observation er
særlig relevant for dette speciales problemstilling, da Couchsurfing kan beskrives som en deleøkonomisk netværksside samtidigt med, at siden af boyd og Ellison defineres som en type SNS. Jeg
vender tilbage til dette i slutningen af min analyse.
I takt med SNSs udbredelse og popularitet i løbet af de seneste 10-15 år peger boyd og
Ellison på en tendens til, at hjemmesider, som i udgangspunktet ikke er centreret omkring sociale
relationer begynder at implementere kendetegn fra SNS-genren (boyd and Ellison 2007:216, 218).
De argumenterer for, at SNS-genrens stigende popularitet har haft afgørende indflydelse på online
fællesskabers organiseringsform:
“While websites dedicated to communities of interest still exist and prosper, SNSs are primarily
organized around people, not interests. (…) The introduction of SNS features has introduced a
new organizational framework for online communities.” (boyd and Ellison 2007:219)

I min senere empiriske analyse vil jeg argumentere for, at dette også er tilfældet med et udvalg af
deleøkonomiske netværkssider. Ligesom jeg vil sammenholde resten af dette teoriafsnits beskrivelse af SNS med samme deleøkonomiske netværkssider.
29

Affordance betegner forskellige teknologiske egenskaber og funktionaliteter, der inviterer til en specifik brug og
dermed guider brugernes anvendelse i en særlig retning (Finnemann 2013c).
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2.2.3 Deling
boyd og Ellison peger på, at mange hjemmesider i forlængelse af SNS-genrens popularitet lader sig
inspirere af genren ved blandt andet at integrere brugerinddragende elementer som synkrone kommunikationssystemer, brugerprofiler etc. (boyd and Ellison 2007:219). Men SNS-genrens udbredte
anvendelse har også en mere indirekte indflydelse. Deling og det at dele er nemlig blevet centrale
og positivt associerede begreber, hvilket er under væsentlig indflydelse fra SNS (John 2013a; John
2013b). At dele bliver ofte anvendt til at beskrive brugerdeltagelse i form af distribution af medieindhold såsom fotos, video, tekst og links etc. på SNS (bl.a. John 2013b:116; Jenkins, Ford, and
Green 2013; Belk 2014). I bogen Spreadable Media beskriver Jenkins et al. (2013:1–2, 11–12),
hvordan deling og cirkulation af medieindhold er en hel central brugerpraksis for internettets participatoriske kultur, og at denne praksis er drevet af en blanding af top-down teknologiske faktorer og
en buttom-up social og deltagende brugskultur. Denne brugerpraksis er en del af en netværkskultur,
hvor det sociale aspekt ikke kan undervurderes, idet sociale faktorer som anerkendelse, relationspleje og selvpræsentation er blandt de vigtigste motivationsfaktorer for brugernes deling af medieindhold (Jenkins et al. 2013:6, 12).
På baggrund af et kvalitativt studie af den diskursive brug af ”to share” og ”sharing”
på 44 forskellige SNS mellem 1999-2013 påpeger John, at deling er det ord, der bedst beskriver
brugerdeltagelse på SNS. Ligesom det at dele er blevet en indforstået del af at være aktiv SNSbruger (John 2013a:168–169; Belk 2014:1595–1597). John undersøger videre den diskursive brug
af deling ved blandt andet at reflektere over, at mange SNS opfordrer brugere til at dele ting, der
kun er delbare i en mere abstrakt forstand. Det kan være opfordringer til at dele ”oplevelser” og ”dit
sande jeg” samt udtryk som ”Share your world!” og ”Share your life!” (John 2013a:173–174;
2013b:116–117). Dette vidner om, at det at dele på SNS ikke kun forstås som distribution af medieindhold, men i høj grad også er en kommunikativ handling:
”Sharing on SNSs involves the distribution of digital content in the form of links, photos, video
clips and more. In this sense, I share something by letting someone else have it as well. Yet sharing on SNSs is also, and importantly, about communication (…) Here, sharing is telling. Part of
what we are encouraged to share on SNSs is our feelings, and so there is an overlap between a
common spoken use of the term and the Web 2.0 meaning.” (John 2013a:175–176 Johns kursivering)

Når ordet deling anvendes til at beskrive aktiv brugerdeltagelse på SNS, må det derfor forstås som
en både distributiv og kommunikativ handling. Denne anvendelse af ordet taler ind i en terapeutisk
diskurs, hvor SNS-brugerne deler tanker, følelser og oplevelser gennem medieindhold. Dette bevirker, at de positive associationer, der primært knytter sig til deling som terapeutisk og intim kommunikation også overføres til delehandlingen, når den anvendes til at beskrive brugerdeltagelse på SNS
(John 2013a:176; 2013b:117,124). Når SNS-brugerne deler medieindhold med hinanden, kobles
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delehandlingen derfor med de samme positive værdier og karaktertræk, såsom ærlighed, åbenhed,
fællesskab, empati og generøsitet (John 2013b:114).
I artiklen The Social Logics of Sharing (John 2013b) undersøger John anvendelsen af
”the concept of sharing” på tværs af tre forskellige sfærer: internettet (SNS), deleøkonomi og private interpersonelle forhold, hvor en kulturnorm kræver en deling af følelser (John 2013b:113).
Undersøgelsen leder John til at pege på en særlig diskursiv anvendelse, ”a metaphor of sharing”, der
bliver anvendt på tværs af alle tre sfærer.
"The discourse of sharing in each of these spheres often makes reference to sharing in one of the
other spheres, such that my aim here is not to present three separate sites of sharing, but rather to
show that these sites are discursively interrelated in a new way" (John 2013b:114)

Den overlappende metaforiske forståelse og diskursive brug af ordet deling er derfor nødvendig at
holde sig for øje, når deling undersøges på én af disse sfærer, som det er tilfældet med nærværende
speciale. Det er selvfølgelig klart, at online deling af medieindhold og offline deling af fysiske materialer er markant forskellige delehandlinger, men delingskonceptet hos de to er alligevel diskursivt
forbundne (John 2013b:117).
Dette indikerer altså, at det at dele har fået en ny betydning med anvendelsen af SNS,
og at deling er blevet et nøgleord i det nuværende samfund. Et tydeligt eksempel på dette findes i
det deleøkonomiske forbrugsfænomen30, hvor forbrugsdelingen er muliggjort af internettets interaktionsteknologi og hvor selve forståelse og italesættelsen af delingen også trækker på den metaforiske og diskursive forståelse af deling som kendes fra SNS (John 2013a:179; John 2013b:114).
”the digital nature of sharing economies can be seen most clearly in relation to collaborative consumption, where sharing on Web 2.0 and the sharing of our stuff with other people are explicitly
linked. Specifically, one of the reasons that the collaborative consumption visionaries give their
expected success of the movement is that a generation is growing up that is used to sharing on the
internet, for whom sharing is second nature.” (John 2013b:120)

Ovenstående citat slår fast, at der både er konkrete teknologiske og mere metaforiske/diskursive
sammenhænge mellem den deling, der foregår på SNS og den deling, der foregår i forbindelse med
deleøkonomien.

30

John refererer til deleøkonomi som ”collaborative consumption”, og refererer blandt andre til Zipcar og Airbnb som
eksempler på virksomheder, der har taget delingsbegrebet til sig, idet disse kerneforretningsaktiviteter også kunne betegnes som korttidsudlejning.

21

2.3 Opsummering af teorikapitel
Gennem dette teorikapitel har jeg identificeret teoretiske aspekter, der er særligt relevante for en
undersøgelse af netværkssider, der faciliterer p2p-deleøkonomi og for en diskussion af det deleøkonomiske forbrugsfænomens belysning af internettets facilitering af netværkssamfundets kendetegn.
Som jeg indledte kapitlet med at forklare, danner teorien om netværkssamfundet den overordnede
ramme, hvori specialets problemstilling skal forstås. Netværksteoriens samfundsanalyse kan let
opleves abstrakt og en pointe med at inddrage denne teori i specialets undersøgelse er derfor at illustrere og konkretisere komplekse teoretiske aspekter ved hjælp af en analyse af et begrænset empirisk felt.
Den empiriske analyse og senere diskussion skal blandt andet vise, hvordan det deleøkonomiske forbrugsfænomen udtrykker en udvikling i retning af et samfund præget af en netværkslogik, hvilket forandrer og udfordrer traditionelle hierarkiske strukturer inden for dele af samfundets (forbrugs)kultur. Undersøgelsen af de deleøkonomiske netværkssider skal illustrere netværkssamfundets beskrevne fleksible økonomi- og forbrugsforhold, høje grad af frihed og uafhængighed for individet og ikke mindst, hvordan dette hænger sammen med informationsteknologiens udvikling og brugernes anvendelse heraf. Analysen af siderne skal desuden vise konkrete eksempler på teorikapitlets beskrivelse af netværkssamfundets p2p-fællesskabers flade ledelsesstruktur, der baserer sig på bidrag af individuelle ressourcer og en forandret forståelse af ejerskab og
ejendom. Ligeledes er den kollaborative og participatoriske kultur, som er endnu et kendetegn for
netværkssamfundet, en væsentlig del af de deleøkonomiske netværkssider, der er genstandsfelt for
specialets analyse. Udover at den teknologiske interaktivitet er en forudsætning for, at siderne kan
leve op til deres deleøkonomiske formål, er det også nødvendigt, at brugerne deltager og samarbejder aktivt. P2p-deleøkonomien bygger på en participatorisk og kollaborativ kultur, hvor aktive og
ligeværdige deltagere sætter deres tillid til fællesskabet og muligvis får en social oplevelse gennem
p2p-fællesskabets samarbejde. Endelig er Jenkins’(2006) beskrivelser af, hvordan en participatorisk kultur og adfærd bevæger sig mellem forskellige sfærer samt Johns (2013b) beskrivelser af en
metaforisk og diskursiv brug af ordet deling, der går på tværs af forskellige sfærer, med til at belyse
de deleøkonomiske netværkssiders spænd mellem en online og en offline forbrugskultur. Efter næste kapitel, der beskriver specialets undersøgelsesmetode og analytiske tilgang, vil jeg belyse nærværende teorikapitels fremlagte aspekter gennem en empirisk analyse og senere diskussion af netværkssider, der faciliterer p2p-deløkonomi.
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3 Metode
I dette kapitel vil jeg beskrive og begrunde de valg, som jeg har foretaget med hensyn til undersøgelsesmetode og den analytiske tilgang til empirien. Specialet har en kvalitativ og eksplorativ tilgang og benytter sig af en kombination af tekstanalyse og observationsstudie i undersøgelsen af
netværkssider, der faciliterer p2p-deleøkonomi31.

3.1 Den kvalitative og eksplorative undersøgelsesmetode
Nærværende speciale udfører en kvalitativ og eksplorativ undersøgelse af 14 udvalgte netværkssider, der faciliterer p2p-deleøkonomi i henhold til problemformuleringens ønske om at undersøge
netværkssider, der faciliterer p2p-deleøkonomi for at belyse centrale kendetegn ved disse sider samt
deres ligheder med sociale SNS. Siderne undersøges indledningsvist i en komparativ analyse, hvor
de i en model sammenlignes ud fra en række parametre, der blandt andet belyser ligheder med SNS
(jf. figur 1 og 4.1). Herefter undersøges en enkelt af siderne, GoMore, i en dybdegående og tekstnær analyse (jf. 4.2). Denne tilgang skal gøre analysen i stand til at generere nuanceret kvalitativt
data om de undersøgte netværkssiders sammenhæng med SNS og om sidernes interne ligheder. Den
dybdegående analyse af GoMore genererer således nuanceret og tekstnær data, mens den komparative analyse skal hjælpe med at udbrede de tekstnære analyseresultater til et bredere felt af deleøkonomiske netværkssider og på den måde belyse de empiriske resultater i et større perspektiv.
Kvalitative undersøgelser som denne har til formål at give dybdegående indsigt i
komplekse fænomener og frembringe illustrativ data fremfor repræsentativ data. Dette gør, at denne form for undersøgelser ofte undersøger og analyserer mindre samples, der er specifikt udvalgt af
forskeren, fordi de forventes at kunne generere nuanceret ny viden om et afgrænset emne fremfor at
være repræsentative eller vise en generel tendens (Deacon, Pickering, and Golding 2007:45–46).
Det vil ofte være givende for større undersøgelser at sammensætte et undersøgelsesdesign, der
kombinerer kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder (Deacon et al. 2007:138–140), men i
henhold til dette speciales formål og omfang begrænser jeg mig til at foretage en mindre kvalitativ
analyse. Jeg vurderer dog, at undersøgelsen forsat er relevant i en videnskabelig sammenhæng, da
den leverer detaljeret kvalitativ data om et underbelyst emne. Undersøgelser med få cases, som det
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Det kunne også være både interessant og relevant at undersøge brugeranvendelse og –receptionen af de deleøkonomiske sider ved hjælp af eksempelvis kvalitative interviewundersøgelser. Ligesom det kunne være interessant at tale
med sidernes procenter for at få indblik i de produktions- eller forretningsmæssige overvejelser i tilrettelæggelsen af
siderne. Når jeg har fravalgt dette, er det på baggrund af en vurdering af, at en fokuseret tekstanalyse og observationsundersøgelse vil generere rigt data til den undersøgelse, jeg ønsker at foretage og har mulighed for at foretage i
overensstemmelse med specialets formål og omfang.
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er tilfældet med denne specialeafhandling, er velegnede til at levere nuanceret kvalitativ og eksplorativ data, såfremt de udvalgte cases er de rigtige til formålet (Deacon et al. 2007:45–46). I slutningen af dette kapitel vil jeg redegøre for min udvælgelsesmetode, som jeg mener lever op til dette
krav.

3.2 Genreperspektivet som analytisk redskab
Når jeg anvender genrebegrebet i dette speciale, forstår jeg genre som en gruppe af medietekster,
der deler en række bestemte stil- og indholdskarakteristika til (Agger 2013; Deacon et al.
2007:147). Inden for medievidenskaben forstås genre som en implicit kontrakt mellem afsender,
modtager og tekst, der sikrer en fælles forståelse af kommunikationen. En fælles genreviden og erfaring hos producent og modtager/bruger af en bestemt medietekst guider altså både modtagerens/brugerens anvendelse af medieteksten og producentens tilrettelæggelse af teksten (Lomborg
2011:64; 2013:97).
Den geneanalytiske tilgang er relevant for dette speciales problemstilling af to årsager.
Først og fremmest er genreanalysen velegnet til at undersøge underbelyste medietekster i dybden,
og genreperspektivet forstærker dermed den eksplorative tilgang til specialets analyseempiri: netværkssider, der faciliterer p2p-deløkonomi. Derudover har genreanalyse en komparativ fordel, når
ligheder på tværs af medietekster skal belyses, hvilket er formålet med undersøgelsen af de deleøkonomiske siders interne ligheder og med undersøgelsen af deres ligheder med SNS (Lomborg
2011:57–58). Derfor er jeg også stærkt inspireret af Lomborgs (2011; 2013; 2014) tilgang til genreanalysen, idet hun benytter den til at undersøge SNS. Lomborg beskriver SNS som en særlig dynamisk genre, hvilket hænger sammen med SNSs produsage-kultur, hvor den aktive brugerdeltagelse
er meget central. De deltagende SNS-brugere har stor indflydelse på medieteksten i kraft af deres
aktive indholdsproduktion og -distribution, og de har dermed mulighed for at påvirke tekstens genreudtryk (Lomborg 2011:66; 2014:22). Den empiriske genstand for Lomborgs genreanalyse af SNS
er derfor både de tekniske muligheder og begrænsninger, som den enkelte side indeholder samt
brugernes faktiske anvendelse og deltagelse på siden (bl.a. Lomborg 2013:97–98). Lomborg argumenterer for, at denne kombination af analyse af medietekstens affordances og brugernes anvendelse ikke bør adskilles i undersøgelser af sociale, digitale medier. De to forhold er nemlig gensidigt
afhængige og påvirkelige og derfor relevante at undersøge i sammenhæng (Lomborg 2011:58–61).
Min genreanalyse af de deleøkonomiske netværkssider lægger sig tæt op af Lomborgs
genreanalytiske tilgang til SNS, både at kunne behandle de deleøkonomiske netværkssider dybdegående og samtidigt kunne belyse deres ligheder med SNS. Derfor vil jeg både analysere sidernes
indhold, form og komposition gennem tekstanalyse, mens jeg også vil undersøge brugernes anvendelse af siden ved hjælp af både tekstanalyse og et delvist deltagende observationsstudie (jf. 3.3)
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Selvom en væsentlig del af min analyse har til formål at belyse udvalgte deleøkonomiske netværkssiders ligheder med SNS-genren, vil der givetvis være forhold i den tekstnære analyse, hvor sammenligningen med SNS giver mindre mening og derfor ikke er i fokus. Det gælder
eksempelvis den del af analysen, der undersøger, hvordan GoMores deleøkonomiske identitet
kommer til udtryk (jf. 4.2.5). Genresammenligningen med SNS skal derfor betragtes som en overordnet ramme for den analytiske tilgang til empirien, men ikke som en begrænsning af, hvilke forhold undersøgelsen kan belyse.

3.3 Undersøgelsesdesign
Lomborg fremhæver tekstanalyse som en primær metode indenfor genreanalysen, men pointerer
samtidigt medieforskningens fokus på vigtigheden af kontekst og dermed nødvendigheden af at
inddrage undersøgelser af produktions- eller receptionsforhold, eksempelvis observationsundersøgelse, i en fyldestgørende analyse af SNS (Lomborg 2011:64, 68–69; 2014:26–27, 30). Også
Deacon et al. beskriver, hvordan en kombination af tekstanalyse til at belyse form og deltagerobservation til at undersøge content er en oplagt metodekombination til undersøgelse af internetfænomener som SNS32 (2007:277–278). Her forstås form som medietekstens komposition og tekniske affordances, mens content favner den mere dynamiske del af medieteksten i form af faktisk brugerdeltagelse og kommunikativ anvendelse. Mit undersøgelsesdesign følger denne logik ved at lade
tekstanalysen være den primære metode til undersøgelse af de deleøkonomiske netværkssiders
form, mens jeg også benytter observation til at undersøge brugerdeltagelse på siderne, herunder det
brugerskabte medieindhold.

3.3.1 Tekstanalyse
Specialets komparative analyse af 14 p2p-deleøkonomiske netværkssider og den dybdegående analyse af GoMore undersøger siderne i en tekstanalyse, der er i overensstemmelse med det David L.
Altheide og Christopher J. Schneider (2013) betegner som en kvalitativ indholdsanalyse, idet analysen involverer:
”description, attention to nuances, and openness to emerging insights. (…) the aim remains to
identify similarities and differences in how the documents – or parts thereof – reflect other aspects
of culture, including other communication and mass media materials that are part of the cultural
context.” (Altheide and Schneider 2013:27)

32

Deacon et al. empiriske genstandsfelt idet de fremlægger dette er virtuelle spilleverdener.
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Den kvalitative indholdsanalyse er ifølge Altheide og Schneider orienteret mod at undersøge og
supplere teoretiske hypoteser og gør dette ved at have en fleksibel og refleksiv tilgang til undersøgelsen og den indsamlede data (Altheide and Schneider 2013:23–26). Formålet med den kvalitative
indholdsanalyse er eksplorativ, ligesom empiriudvælgelsen derfor er ikke-tilfældig og teoretisk33
(Altheide and Schneider 2013:26–27). Det betyder blandt andet, at undersøgelsen er fortællende og
analysen er tekstnær fremfor generaliserende eller statistisk (Altheide and Schneider 2013:25–27,
34), hvilket er i overensstemmelse med den tidligere beskrevne kvalitative og eksplorative undersøgelse.
Altheide og Schneiders metodebeskrivelser er udgangspunktet for min overordnede
tilgang til tekstanalysen, mens den empiriske analyses struktur og fokuspunkter er inspireret af Jakob Linaa Jensen og Anne Scott Sørensens (2014) analysemetode til undersøgelse af SNS. Linaa
Jensen og Scott Sørensen (2014:146–149) identificerer fire aspekter ved SNS34, som de anser for
særligt relevante til analyse af SNS:
“four features of particular relevance for researchers within the social sciences in general: the personal profile, the interpersonal relations, evolving social norms (especially in respect to the boundaries between public and private) and the emerging phenomenon of online sharing.” (Linaa Jensen
and Scott Sørensen 2014:147)

De første to aspekter henviser til den personlige brugerprofil og interpersonelle forbindelser som
centrale elementer på tværs af forskellige typer af SNS og derfor interessante analysegenstande.
”The process of online sharing” henviser til SNSs muligheder for brugerdeltagelse i form produsage
og deling af medieindhold (jf. Bruns 2008; Jenkins et. al. 2013). Det fjerde aspekt, ”evolving social
norms”, beskriver Linaa Jensen og Scott Sørensen, som noget man kun kan undersøge indirekte.
Her peger de to særligt på SNSs påvirkning af brugernes forhold til, hvad der opleves som offentlig
og hvad, der opleves som privat (Linaa Jensen and Scott Sørensen 2014:147–148). SNSs påvirkning af grænserne mellem offentlig og privat skal i denne henseende ses i forhold til medieindhold,
men som specialets senere analyse og diskussion skal illustrere, så kan denne forandring af sociale
normer også betragtes i spændet mellem online og offline kulturer. Sammen med tidligere definition og diskussion af SNS-genren og de dertilhørende fremhævede kendetegn (jf. 2.2.2) anvender jeg
Linaa Jensen og Scott Sørensens fire aspekter som udgangspunkt for, hvor fokus skal lægges i
tekstanalysen og observationsundersøgelsen af de deleøkonomiske netværkssider. Jeg fokuserer
derfor min analyse af de undersøgte deleøkonomiske netværkssider på: personlige brugerprofiler,
interpersonelle forbindelser (en-til-en kommunikation og evalueringssystemer) og mulighed for
indholdsskabelse/deling af medieindhold.

33
34

Jf. 3.4 for beskrivelse af specialets empiriudvælgelse.
SNS er hos Linaa Jensen og Scott Sørensen (2014:145–146) tager også udgangspunkt i boyd og Ellisons (2007) definition (jf. 2.2.2)
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3.3.2 Observation
Altheide og Schneider (2013:23) beskriver, at dataindsamlingen til kvalitative indholdsanalyser
oftest inkluderer en form for observationsundersøgelse. Dele af min dataindsamling i undersøgelsen
af de deleøkonomiske netværkssider kan beskrives som simpel observation med elementer af deltagerobservation. En del af det, som jeg observerer, sker i et online ”offentligt rum”, hvor jeg har fri
adgang og derfor kan foretage observationen fra en neutral fluen-på-væggen position, hvilket kendetegner den simple observationsmetode (Deacon et al. 2007:250). Der er dog også en del forhold
ved siderne, som jeg kun kan undersøge ved hjælp af deltagerobservation. Dette gælder især undersøgelsen af sidernes brugerdeltagelse, eksempelvis brugernes interpersonelle kommunikation, der
foregår via sidernes interne kommunikationssystemer. Derudover vil den dybdegående analyse af
GoMore være umulig at udføre uden, at jeg oprettede en brugerprofil på siden. Profilen er nødvendig for eksempelvis at kunne få indblik i, hvordan det interne evalueringssystem virker, hvordan
brugerne booker samkørsel og billeje eller hvordan GoMores kommunikationssystem fungerer. Dette er i overensstemmelse med Deacon et al. (2007) beskrivelser af deltagerobservation:
“The term is more properly reserved for research in which the participation is necessary, and is intended to generate more information and data than would be possible without participation.”
(Deacon et al. 2007:250)

Derudover beskriver Deacon et al. (2007:279–281) deltagerobservation som særligt anvendelig i
forbindelse med undersøgelser af internetfænomener med aktiv brugerdeltagelse. Ved at deltage
som en hvilken som helst anden GoMore-bruger er min forskerrolle som observatør skjult for de
andre brugere, hvilket kan betegnes som purposive lurking, der er en udbredt metode i kvalitative
observationsstudier (Deacon et al. 2007:268, 281). At agere som skjult observatør medfører selvfølgelig nogle etiske dilemmaer, og det er vigtigt at vise særlige hensyn til de private forhold, der måske videreformidles i analysen og dens bilag. I dette speciales konkrete observationsstudie er størstedelen af den observerede empiri offentligt tilgængeligt, hvorfor videreformidlingen er uproblematisk (Deacon et al. 2007:267–268, 281). Men jeg har dog stadig holdt mig de etiske dilemmaer
for øje og vil eksempelvis ikke videreformidle skærmprint fra GoMore, der indeholder kontaktinformation eller andet personfølsomt indhold. Ligesom min videreformidling af min egen kommunikation med GoMore-brugere er godkendt af de involverede personer (jf. 8.3 billede 15).
Den observationsmetode, som jeg anvender, har både fordele og ulemper. Metoden
kan give et unikt indblik, forståelse og førstehåndsoplevelse af komplekse fænomener og dermed
generere detaljeret analysedata, der gør metoden velegnet til specialets eksplorative og kvalitative
undersøgelse (Deacon et al. 2007:257–259). Men det subjektive blik, der især følger med deltagerobservation, medfører også en risiko for, at forskeren bliver for personligt involveret og derfor enten overser vigtige forhold eller kommer til at lægge for meget fokus på andre forhold (Deacon et
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al. 2007:260–265, 273). Derfor kræver denne undersøgelsesmetode en anerkendelse af, at observationsmetoden er forbundet med væsentlige svagheder i forhold til validitet og repræsentativitet
(Deacon et al. 2007:255–262). Observationsindsamlet empiri er i mange tilfælde svært at validere,
idet observatøren ikke kan undgå at have en vis subjektivitet med i empiriindsamlingen, ligesom
subjektiviteten i observationen gør undersøgelsen svær at gentage (Deacon et al. 2007:265). Det er
desuden vigtigt at være opmærksom på, hvad observationen egentlig viser og ikke forfalde til at
konkludere, at en observeret online adfærd er et direkte udtryk for en egentlig adfærd (Deacon et al.
2007:280–281). Det gælder generelt for observationsundersøgelser, at dataindsamlingen og dataanalysen er tæt forbundne og til dels foregår samtidigt, idet forskeren i selve observationen filtrerer
og udvælger de interessante data løbende, imens observationen foregår (Deacon et al. 2007:273).
Dette medfører naturligvis en risiko for, at forskeren kun ser de forventede mønstre i det observerede og måske overser andre vigtige forhold. På trods af de beskrevne ulemper er observationsmetoden en forholdsvis almindelig og anvendelig metode til eksplorative undersøgelser af internetfænomener, men det er vigtigt at finde den rette balance mellem observation og deltagelse og sørge for at
tilpasse balancen i forhold til undersøgelses formål (Deacon et al. 2007:263, 278–279).
Observationsmetoden indeholder en stor fleksibilitet for forskeren og er derfor oplagte
til eksplorative og kvalitative undersøgelser, men hvis en observationsundersøgelse skal kunne
frembringe relevant data kræver det, at observationen er bevidst struktureret i henhold til undersøgelsens formål (Deacon et al. 2007:258–259). Min observation af specialets undersøgte deleøkonomiske netværkssider er struktureret ud fra hvilke af sidernes elementer, som jeg anser som interessante for den specifikke undersøgelse. Det vil sige, at jeg har målrettet min observation ud fra de
specifikke forhold, som jeg ønskede at undersøge. I forlængelse af identifikationen af personlige
brugerprofiler, interpersonelle forbindelser og brugernes mulighed for indholdsskabelse som centrale aspekter ved SNS-genren, har disse elementer ved samtlige af specialets undersøgte netværkssider været den primære genstand for min observation (jf. 8.2, figur 1). I perioden marts-august 2015,
hvor jeg har arbejdet på specialet, har jeg derfor observeret35 disse elementer hos min primære case
GoMore. I forlængelse af analysens fokus på GoMore har jeg indsamlet mest observationsdata fra
denne side, og her var observationen mere tilbøjelig til at bevæge sig i nye retninger som den genererede ny interessant data. Min observation af de 13 resterende sider præsenteret i figur 1 (jf. 8.2)
har derimod været mere fokuseret og primært begrænset sig til en observation af de forhold som
figurens parametre bestemte.

35

Med dokumenterende nedslag på følgende datoer: 16.04.15, 10.07.15, 12.07.15, 27.07.15, 31.07.15, jf. specialets
bilag, kapitel 8
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3.4 Empiriudvælgelse
Den komparative analyses de 14 netværkssider er valgt efter en ikke-tilfældig udvælgelsesmetode i
overensstemmelse med formålet med den kvalitative undersøgelsesmetode. Nærmere bestemt har
jeg benyttet mig af teoretisk udvælgelse, idet jeg har udvalgt de sider, jeg tror, kan bidrage med
mest meningsfuld data til netop den analyse, som jeg ønsker at foretage (Deacon et. al. 2007:52–
54). Dette gælder ikke mindst valget af GoMore, der udover at indgå i den komparative analyse
også er den primære empiri i den efterfølgende dybdegående analyse. GoMore er valgt ud fra en
forventning om, at siden kan bidrage med særlig rigt og nuanceret data til undersøgelsen af p2pdeleøkonomiske netværkssiders sammenhæng med SNS. GoMore er en dansk virksomhed og den
mest anvendte netværksside til p2p-samkørsel og -udlejning af biler i Danmark36, hvor siden for
nylig rundede 300.000 brugere (bl.a. Jensen 2015; GoMore 2015). GoMores dominerende position
blandt danske deleøkonomiske netværkssider er en væsentlig årsag til, at jeg har valgt at gøre siden
til genstand for den dybdegående del af specialets analyse. Det er ligeledes væsentligt for valget af
GoMore som primær empiri, at GoMore offentligt og af sidens egen ledelse omtales som en deleøkonomisk virksomhed, der benytter sig af internettet til at facilitere sin forretning (Jensen 2015;
Kristensen 2015; Møl Dalsgaard 2014; P1 Debat 2015). Bilforbrug er desuden særligt interessant i
en deleøkonomisk sammenhæng, fordi en bil er en vare, der er velegnet til forbrugsdeling. En bil er
en dyr forbrugsvare, der forholdsvist sjældent anvendes37 og kan derfor beskrives som en særligt
delbar forbrugsvare (Benkler 2004:2, 9, 12; Dalberg Research 2014:12; PwC 2015:19–20). Ovenstående viser, at valget af GoMore udover at være udtryk for teoretisk udvælgelse også har kendetegn fra typisk-case udvælgelse, hvor forskeren udvælger en case, der kan belyse typiske forhold
ved det fænomen, der ønskes undersøgt (Deacon, Pickering, and Golding 2007:55).
Alle 14 undersøgte sider er desuden valgt ud fra et kriterium om at være netværkssider, der faciliterer p2p-deleøkonomi38. For at fasteholde et fokus på deleøkonomien i en dansk
sammenhæng har jeg valgt en dansk side som analysens primære empiri, ligesom størstedelen af
den komparative analyses inkluderede cases (9 ud af 14), som også er danske. Da p2p-deleøkonomi
fortsat er et mindre udbredt fænomen i Danmark (Dalberg Research 2014:6), har dette fokus gjort,
at den komparative analyse inkluderer et væsentligt udsnit af, hvad der findes af danske netværkssider, der faciliterer p2p-deleøkonomi. De udenlandske eksempler, som jeg har inkluderet i den komparative analyse er inddraget for at illustrere en sammenhæng med et internationalt deleøkonomisk

36

Der findes flere, både danske og udenlandske sider, der faciliterer lignende p2p-deling af biler som er tilgængelige i
Danmark (bl.a. Haxi 2015; Uber 2015; Samkørsel.dk 2015; BlaBlaCar 2015).
37
Privatejede biler holder i gennemsnit stille 23 ud af døgnets 24 timer, ligesom der i gennemsnit kun sidder 1,37 personer i danske biler (Møl Dalsgaard 2014).
38
Udgangspunktet for alle cases i figur 1 er en p2p-model, hvor private (for)brugere er de primære aktører, men visse
anvendes også af professionelle til salg eller udlejning (særligt eBay og Trendsales, der heller ikke italesætter deres
forretning som deleøkonomisk, men som alligevel lever op til specialets definition af deleøkonomi, jf. 1.3 ).
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forbrugsfænomen, og fordi jeg antager, at flere af de danske sider er inspireret af internationale deleøkonomiske virksomheder. Derfor er de udenlandske cases også teoretisk udvalgt og repræsenterer nogle af de mest kendte deleøkonomiske netværkssider, ligesom de alle er nogle, den refererede
litteratur henviser til.
Det lille antal undersøgte cases og det begrænsede omfang, som jeg har undersøgt
dem i, forholder sig til behovet hos kvalitative undersøgelser af denne type:
“qualitative research tends to use small samples (…) do not aim to build up large numbers of similar cases for the purposes of making broader inferences, but rather stop gathering information once
the research reaches ‘saturation point’ (where the data collection stops revealing new thing sand
the evidence starts to repeat itself).“ (Deacon, Pickering, and Golding 2007:45)

Kvalitative undersøgelser, der har et eksplorativt formål og derfor søger illustrativ og nuancerig
data, begrænser sig ofte til at udvælge en begrænset mængde empiri at undersøge. I sådanne undersøgelser når empiriudvælgelsen ofte sit ”mæthedspunkt” med en forholdsvis lille mængde data, som
så undersøges meget grundigt (Deacon et al. 2007:21, 45–46). Det er denne tilgang, jeg har haft i
både udvælgelsen af det samlede antal undersøgte netværkssider og i forbindelse med undersøgelsen af den enkelte side. De sider, der indgår i figur 1, har jeg som tidligere beskrevet kun undersøgt
fokuseret ud fra figurens bestemte parametre, altså til et mæthedspunkt for den komparative undersøgelses formål. Ligeledes er min mere omfattende undersøgelse og observation af GoMore stoppet, idet observationen har genereret nok data om de forhold, som er interessante for undersøgelsens
formål.

3.5 Opsummering af metodekapitel
Nærværende speciale foretager en eksplorativ og kvalitativ undersøgelse af 14 netværkssider, der
faciliterer p2p-deleøkonomi, herunder med et særlig fokus på GoMore. Jeg undersøger siderne med
en kombination af tekstanalyse og observation, der blander en simpel observationsmetode med deltagerobservation. Dette undersøgelsesdesign er valgt for at generere dybdegående indsigt og nuanceret data om et videnskabeligt underbelyst emne. Undersøgelsens analytiske fokus er at belyse de
deleøkonomiske netværkssider i en SNS-genreperspektiv. Genreperspektivet er valgt, fordi det er
velegnet til sammenligning af medietekster og –genrer, ligesom en fyldestgørende genreanalyse af
sociale digitale medier både inkluderer undersøgelse af medietekstens tekniske forhold og den faktiske brugeranvendelse.
Undersøgelsens empiri er udvalgt efter den teoretiske udvælgelsesmetode og valget af
GoMore har desuden kendetegn af typisk-case udvælgelse. Undersøgelsens metodiske tilgang og
begrænsede empirisample er i overensstemmelse med det kvalitative og eksplorative formål, idet
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undersøgelsens empiri er specifikt udvalgt for at kunne generere detaljerige og illustrative analyseresultater frem for repræsentative eller generaliserende.
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4 Analyse
I dette analysekapitel vil jeg i henhold til specialets problemformulering undersøge en række centrale kendetegn ved 14 udvalgte netværkssider39, der faciliterer p2p-deleøkonomi og disses ligheder
med SNS. I første del af analysekapitlet (jf. 4.1) vil jeg foretage en komparativ analyse af siderne
ud fra en række parametre, der er med til at beskrive dem i et SNS-genreperspektiv. Herefter vil jeg
foretage en dybdegående analyse af GoMore, der faciliterer p2p-deleøkonomi i form af samkørsel
og privat udlejning af biler (jf. 4.2). Analysens struktur er inspireret af Linaa Jensen og Scott Sørensens identifikation af fire aspekter ved SNS, der er særligt analytisk relevante: personal profiles,
interpersonal relations, the process of online sharing og evolving social norms (2014:146–149).
Linaa Jensen og Scott Sørensen beskriver de første tre aspekter som mulige at undersøge direkte i
empirien, mens SNSs indflydelse på udviklingen af sociale normer kun kan undersøges mere indirekte (Linaa Jensen and Scott Sørensen 2014:149). Analysen beskæftiger sig derfor ikke med dette
aspekt i et særskilt parameter eller afsnit, men inddrager det i stedet løbende, når det er muligt at
observere gennem empirien.

4.1 Komparativ analyse af 14 deleøkonomiske netværkssider
figur 1 ses min kategorisering og sammenligning af 14 udvalgte netværkssider, der faciliterer det,
jeg definerede som p2p-deløkonomi i afsnit 1.3. Figurens seks parametre har jeg fastlagt ud fra en
kombination af forhold, der beskriver netværkssidernes deleøkonomiske forretningsmodel (figur 1,
1.-2. parameter) og centrale kendetegn (figur 1, 3.-6. parameter), hvoraf flere indikerer ligheder
med SNS-genren.

39

(Ahandyhand 2015; BY-DEL 2015; Cook With a Local 2015; Del Jorden 2015; GoMore 2015; Jepti 2015; Resecond
2015; TrunkBird 2015; Trendsales 2015; Airbnb 2015; Couchsurfing 2015; eBay 2015; TaskRabbit 2015; Uber 2015)
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4.1.1.1 Figur 1
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Som illustreret i figur 1’s 3. parameter kræver samtlige af de udvalgte deleøkonomiske netværkssider, at brugeren opretter en personlig profil for at kunne anvende siden. Brugerprofilen er et helt
centralt element ved sider, der faciliterer p2p-deleøkonomi, idet profilen danner udgangspunkt for
den individuelle brugers anvendelse af siden. Det er ofte fra den personlige profil, at brugeren via
interaktiv indholdsskabelse (figur 1, 5. parameter) kan formidle information om det, som han eller
hun gerne vil sælge, bytte, udlåne eller udleje (figur 1, 2. parameter). Ligesom kommunikation med
sidens andre brugere (figur 1, 4. parameter) ofte også foretages med udgangspunkt i brugerprofilen.
Hjemmesider tilhørende virksomheder, der faciliterer b2c-deleøkonomi, integrerer ikke brugerprofiler i samme grad. Hvis de gør, er brugerprofilens primære funktion oftest betalingsregistrering eller
mulighed for personlig tilpasning af profilen i forhold til eksempelvis interessetilbud (eks. Car2go
2015). Brugerprofilen er derimod helt central for sider, der faciliterer p2p-deløkonomi, fordi den
skaber det udgangspunkt, hvorfra den individuelle bruger kan deltage i delingsaktiviteten. Derudover er den personlige brugerprofil også et middel til at skabe troværdighed og tillid omkring ens
person og dermed øge mulighederne for at andre brugere vil indgå i en forbrugsdeling med én.
Hvordan en brugerprofil kan skabe troværdighed og verificere brugerens identitet undersøges i den
dybdegående analyse af GoMore. Den personlige brugerprofils centrale position på tværs af et udsnit af netværksssider, der faciliterer p2-deleøkonomi, illustrerer en markant lighed med SNSgenren. Både boyd og Ellison (2007:211–213) og Lomborg (2014:147) peger på den individuelle
brugerprofil som et centralt element på tværs af ellers meget forskellige sider inden for SNS-genren.
Derudover har de informationer (eks. profilbillede, ”om mig”-tekst, beskæftigelse, alder, bopæl
osv.), som flere af de deleøkonomiske siders profiler inkluderer, mange ligheder med dem man finder hos SNS (boyd and Ellison 2007:213).
Et andet undersøgt kendetegn blandt de deleøkonomiske netværkssider er kommunikationsmulighederne mellem den enkelte sides interne brugere (figur 1, 4. parameter). De fleste af
de undersøgte sider har et internt og synkront kommunikationssystem (chat- eller kommentarsystem). Og de, der ikke har det, giver i stedet brugerne mulighed for at kommunikere via deres eksterne mailadresser ved at videreformidle kontaktoplysninger mellem brugerne (BY-DEL og Ahandyhand). Interne kommunikationssystemer mellem individuelle brugere er også et helt centralt element hos mange SNS (boyd and Ellison 2007:213; Lomborg 2011:65; 2013:96; 2014:15). Lomborg
beskriver sågar, at det som gør SNS-genren social baserer sig på: ”a) interpersonel kommunikation i
netværk af brugere og b) interaktiv indholdsskabelse med et personligt formål." (Lomborg
2013:96). Hvor Lomborgs a)-kendetegn skal ses afspejlet i figurens 4. parameter, så læner figurens
5. parameter sig op af b)-kendetegnet. Det gælder for alle de undersøgte netværkssider, at brugerne
skal producere og distribuere medieindhold for at kunne benytte siderne til et deleøkonomisk formål, hvorfor alle siderne faciliterer en indholdsskabelse (figur 1, 2. parameter). Hvis en bruger af én
af siderne eksempelvis ønsker at udleje eller udlåne sin bil, boremaskine eller bolig, skal han eller
hun beskrive aktivet i tekst, billeder og med eventuelle links, for at andre brugere kan finde interes-
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se i at kontakte brugeren med henblik på leje eller lån. Brugernes mulighed for indholdsskabelse er
derfor et afgørende kendetegn hos de sider, der faciliterer p2p-deleøkonomi, hvilket peger på endnu
en lighed mellem deleøkonomiske netværkssider og SNS-genren. Det er ligeledes gennem den interaktive indholdsskabelses facilitering af de deleøkonomiske aktiviteter, at man finder et tydeligt
eksempel på, at ”economies of sharing are said to be anchored in the type of sharing we do in Web
2.0” (John 2013b:114). Her ser vi, hvordan ”deling” (produktion og distribution) af medieindhold er
en forudsætning for offline deling af forbrugsvarer. Som tidligere beskrevet findes der både konkrete og mere abstrakte sammenhænge mellem deling af medieindhold på internettet og deling af forbrugsvarer (jf. 2.2.3). Sammenhængene findes både i en særlig diskursiv brug og positiv metaforisk
forståelse af deling og konkret som her, idet at brugernes indholdsskabelse/deling af medieindhold
faciliterer p2p-deling af forbrugsvarer.
Det sidste og 6. parameter i figur 1 viser, om de undersøgte deleøkonomiske netværkssider har et internt brugerevalueringssystem. Syv ud af de ni40 af de undersøgte danske har et
evalueringssystem, mens det gælder for samtlige af figurens internationale cases. Hos samtlige af de
sider med evalueringssystemer er den individuelle brugers evalueringsniveau synligt på brugerens
profil. De forskellige siders evalueringssystemer adskiller sig lidt i udtryk, men alle fungerer således, at brugerne efter at have gennemført et leje/lån/service/bytte etc. med en anden bruger bliver
opfordret til at vurdere kvaliteten af den deleøkonomiske aktivitet ud fra et karaktersystem med
mulighed for at tilføje supplerende kommentarer. Den individuelle brugers evalueringsniveau (karaktergennemsnit) og eventuelle skriftlige evaluering vil herefter være synlig på brugerens profil (jf.
8.3, billede 4 og 5). Det er en indforstået del af evalueringssystemerne, at jo flere (positive) evalueringer en bruger har, jo mere troværdighed tilføres brugerens person og brugerprofil, og vedkommende får dermed lettere ved at indgå i nye (dele)aktiviteter. Dette gør, at de synlige evalueringer
på brugerprofilerne kan sammenlignes med de synlige forbindelser, som ofte er en central del af
SNS-brugerprofiler (Lomborg 2014:29; boyd and Ellison 2007:213). En SNS-brugers synlige/offentlige netværksforbindelser har nemlig også funktion som identitetsvalidering og selvpræsentation:
“ “public displays of connection” serve as important identity signals that help people navigate the
networked social world, in that an extended network may serve to validate identity information
presented in profiles.” (boyd and Ellison 2007:219)

40

Del Jorden og ReSecond er de eneste af de undersøgte sider, der ikke har et internt og synlig brugerevalueringssystem. Begge sider er non-profit, hvilket gør dem gratis for brugerne at anvende, og der er ingen penge mellem sidernes procenter og brugerne. Dette spiller muligvis ind i den manglende prioritering af et evalueringssystem – servicen
er i højere grad på eget ansvar, men brugere skal til gengæld ikke betale noget. Derudover spiller karakteren af det
delte sandsynligvis ind: frø/afgrøder/vidensdeling om jord, samt brugt tøj repræsenterer en mindre værdi end eksempelvis en bil eller en bolig og er derfor forbundet med en mindre risiko ved deling. Endelig kan det ikke udelukkes, at
siderne vil integrere et evalueringssystem senere, ReSecond-applikationen blev eksempelvis først lanceret i januar
2015.
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De undersøgte netværkssiders evalueringssystemer tjener altså samme funktion som de synlige forbindelser, der er en del af mange SNS. Det er ligeledes værd at bemærke, at SNS-brugerens forbindelser af boyd og Ellison (2007:213, 219–220) er beskrevet som et slags publikum til brugerens
online adfærd og derfor har en socialiseringsfunktion i retning af en bestemt adfærdsnorm. Bevidstheden om at have sine SNS-forbindelser som publikum til ens online adfærd kan eksempelvis
have betydning for, hvilket medieindhold brugeren deler med sine forbindelser, og ofte vil brugeren
tænke over, om dette indhold er passende, og noget som dennes forbindelser vil synes om. Lomborgs kvalitative interviewundersøgelser af en række danske Facebook-brugere viser eksempelvis,
hvordan brugerne oplever hyppige statusopdateringer om hverdagsemner (Eks. ”Jeg har lige været i
Netto”) og eksplicit politisk indhold som upassende. Statusopdateringer af denne type falder altså
ved siden af normen og genreforventning til statusopdateringer på Facebook. Hvorimod respondenterne anser store livsbegivenheder eller opdateringer af (bevidst) underholdende karakter som forventet og passende indhold. Respondenterne giver derfor udtryk for at holde sig fra denne form for
indhold i deres egne statusopdateringer, og ofte at tænke over om indholdet i deres egne statusopdateringer er interessant for deres Facebook-forbindelser (Lomborg 2014:156–157, 160–163). SNSbrugerens forbindelser agerer her som et forestillet publikum til brugerens deltagelse og aktiviteter,
hvorfor de fleste brugere vil forsøge at leve op til dets publikums forventninger (boyd and Ellison
2007:220). SNS-forbindelsernes adfærdsregulerende funktion er altså ofte implicit, mens adfærdsregulering er en udtalt og eksplicit del af formålet med de deleøkonomiske netværkssiders evalueringssystemer.

4.2 Analyse af GoMore
Ovenstående komparative analyse af de 14 netværkssider, der faciliterer p2p-deleøkonomi viser
både en række interne ligheder mellem siderne og ligheder med SNS-genren. I følgende del af analysekapitlet vil jeg dykke ned i en enkelt af siderne i figur 1, GoMore, for at belyse de deleøkonomiske netværkssiders identificerede karakteristika og genreligheder med SNS i en dybdegående og
tekstnær analyse.
4.2.1 Præsentation af GoMore
GoMore blev grundlagt i 2005 og består i dag af en hjemmeside og en mobilapplikation (GoMore
2015). GoMore faciliterer p2p-deleøkonomi i form af samkørsel41 og p2p-udlejning af private biler42

41

Samkørsel betyder, at en GoMore-bruger, mod betaling, tilbyder andre at køre med i hans eller hendes bil på en i
forvejen defineret rute (eks. fra Aarhus til København). GoMore beskriver denne service som ”Samkørsel”, men i
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og kan dermed betegnes som den type deleøkonomisk system, som jeg i afsnit 1.3 har defineret som
et produkt-service system43. GoMore ejer nemlig ikke de aktiver (biler), der er genstand for den deleøkonomiske aktivitet, men råder derimod over den brugerdatabase samt søge- og matchealgoritme, der er nødvendig, for at p2p-delingen kan arrangeres og finde sted (Dalberg Research 2014:7–
8). Den enkelte bilchauffør eller biludlejer fastsætter selv prisen og en fast procentdel af det transaktionsbeløb (hhv. 9% ved samkørsel og 20% ved billeje), der betales via et online betalingssystem,
går til GoMore.
For at anvende GoMore skal man oprette en brugerprofil, idet denne er en forudsætning for at kunne kontakte sidens andre brugere og arrangere billeje eller samkørsel med dem. Fra
forsiden vælger GoMore-brugeren, om han eller hun er interesseret i at arrangere samkørsel eller
billeje (jf. 8.3 billede 1). Fra samkørselsforsiden kan den ”liftsøgende” bruger enten søge efter lift
ud fra faste søgekriterier (rute og dato) eller oprette en ”liftagent” med en række kriterier til liftet,
hvorefter brugeren får tilsendt en besked, når et lift, der matcher brugerens behov, oprettes (8.3 billede 2, 18).
Fra billejeforsiden kan brugeren, der ønsker at leje en bil, ligeledes søge efter dette ud
fra en række kriterier (pris, adresse, udstyr, dato etc., jf. 8.3 billede 3, 17). Når brugeren har fundet
det lift eller den bil, som vedkomne gerne vil leje, kan han eller hun vælge ”Start booking”, hvorefter brugeren vil blive bedt om at udfylde en række informationer, inklusive en personlig besked til
bilens udlejer eller chauffør (jf. 8.3 billede 9,10).
Hvis brugeren omvendt ønsker at tilbyde et lift/samkørsel eller at udleje sin bil, kan
han eller hun oprette et ”lift” eller en ”bil” (jf. 8.3 billede 19, 20), hvilket kræver, at brugeren beskriver liftet/bilen ved at udfylde en række faste informationer, tekst og billeder.
Typisk vil en samkørsels- og billejebooking medføre en dialog mellem lejer og udlejer
(omkring afhentning etc.), hvilket enten vil foregå via GoMores interne kommunikationssystem
eller via de involveredes private telefoner eller mailadresser, som GoMore videreformidler efter
gennemført booking (jf. 8.3 billede 14, 15). Efter gennemført samkørsel eller billeje vil de involverede brugere blive bedt om at evaluere oplevelsen ved at ”anbefale” den anden bruger med 0-5
stjerner og en eventuel supplerende tekst. Dette vil herefter fremgå på brugerens offentlige GoMore-profil (jf. 8.3 billede 13, 4 og 5).

forbindelse med oprettelse af tilbud om samkørsel, og/eller søgning efter dette, benyttes ”lift”. Jeg vil derfor anvende
disse to betegnelser i min analyse.
42
Endnu en service (lanceret i sept. 2014) som GoMore faciliterer er, at privatpersoner kan lease nye biler af GoMore.
Det særlige ved GoMores leasingservice er, at leaseren må leje bilen ud til privat brug via GoMore (GoMore 2015;
Bilmagasinet.dk 2014). Da denne service ikke kan beskrives som p2p-deleøkonomi, undersøger jeg den ikke nærmere.
43
Man kan argumentere for, at GoMores Samkørsels-service også kan beskrives som et samarbejdende livsstile-system,
idet samkørsel også inkluderer mindre håndgribelige værdier som chaufførens tid og kompetencer. Når jeg holder fast
i definitionen af GoMore som et produkt-service system, er det i overensstemmelse med, hvordan Dalberg Research
definerer GoMore i rapporten til Erhvervsstyrelsen (Dalberg Research 2014:7).
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4.2.2 Den personlige brugerprofil
Som tidligere beskrevet er personlige brugerprofiler et gennemgående og vigtigt element på tværs
af ellers meget forskellige former for SNS. Afsnit 4.1 og figur 1’s undersøgelse viste ligeledes, at
brugerprofiler er en afgørende del af netværkssider, der faciliterer p2p-deleøkonomi. Dette gælder
også for GoMore, hvor den personlige brugerprofil er et centralt element og det som mange af sidens kerneaktiviteter foregår ud fra. I dette afsnit vil jeg derfor undersøge GoMores brugerprofils
funktion, udtryk og anvendelse.

4.2.2.1 Djævlen ligger i detaljen
Når brugeren opretter en profil på GoMore, udfylder han eller hun grundlæggende person- og kontaktinformation44 såsom navn, adresse, beskæftigelse, fødselsdato, kørekortnummer samt profilbillede og profiltekst (jf. 8.3 billede 6). Udover navn og kontaktoplysninger er det frivilligt, om brugeren vil udfylde resten af informationen. Det vil sige, at brugeren i princippet kan nøjes med at have
meget begrænset basisinformation på sin offentlige GoMore-profil, hvilket vil svare til den type
brugerprofiler man kan finde på sider som Flickr (Flickr 2015) eller YouTube. Her er det nemlig
produsage af medieindhold, der betragtes som det primære formål med deltagelse på siden, mens
den personlige relation mellem brugerne er mindre væsentlig (Kaplan and Haenlein 2010:63). En
YouTube-bruger med en informationsbegrænset og anonym brugerprofil vil højst sandsynligt ikke
opleve, at anonymiteten giver problemer for delingen og forbruget af brugerens producerede videoer. Men hvis en GoMore-bruger ønsker, at mange vil arrangere samkørsel elle billeje med vedkommende, er en upersonlig brugerprofil med et minimum af information ikke vejen frem. Ved at
tilføje profilbillede, en personlig profiltekst samt oplysninger om uddannelse og beskæftigelse etc.
kan GoMore-profilen udtrykke en åbenhed, der kan øge tilliden til brugeren bag (boyd and Ellison
2007:213, 220). Når man opretter en profil på GoMore, opfordres man derfor til at udfylde alle de
ellers valgfrie informationer med GoMores forsikring om, at man vil ”Få flere liftmatch” ved at
gøre dette (jf. 8.3 billede 7). Ligeledes kræver det blandt andet et profilbillede at blive en såkaldt
”Superbruger” og dermed få sin profil fremhævet med et særligt Superbrugerikon (jf. 8.3 billede 8).
Min undersøgelse af GoMores brugerprofiler viser også, at langt størstedelen som minimum har
personliggjort deres GoMore-profil med et billede af dem selv. Dette gjaldt eksempelvis 20 ud af de
24 brugere, der tilbød samkørsel mellem København og Aarhus den 20. juli 2015 (GoMore 2015).
44

I forbindelse med oprettelse forsikrer GoMore brugeren om, at de direkte kontaktoplysninger ikke bliver vist på brugerens officielle profil, men først bliver synligt i forbindelse med eventuelle samkørsels- eller billejebookinger. Kørekortnummer anvendes som en del af en sikkerhed for udlejere og skal derfor kun udfyldes af brugere som ønsker at
leje biler. Om GoMore anvender brugerens private (kontakt)oplysninger til andre formål vides ikke og falder uden for
specialets formål og omfang.
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GoMores mange personlige og informative brugerprofiler er interessante i relation til analysens
fokus på genreligheder mellem SNS og netværkssider, der faciliterer p2p-deleøkonomi. Dette viser
nemlig lighedstræk med både boyd og Ellisons (2007:211–213, 216) og Lomborgs (2014:148) beskrivelser af brugerprofiler med profilbilleder og anden personlig information som et centralt element hos SNS-genren. Når GoMores producenter og brugere prioriterer personliggørelse af brugerprofiler, vidner det om en genreerfaring med SNS, der påvirker både tilrettelæggelsen og anvendelsen af GoMore. Dette illustrerer en genreviden og -erfaring, der er i overensstemmelse med Lomborgs beskrivelser af, hvordan mediegenrer fungerer som orienteringssystemer, der guider de forventninger og konventioner, som cirkulerer mellem producent, tekst og bruger (Lomborg 2011:64).
Udover de personlige informationer indeholder GoMores brugerprofiler også oplysninger, der viser graden af den individuelle brugers aktivitet på GoMore. På brugerprofilen kan man
se, hvor mange ture brugeren har kørt som henholdsvis bilist og passager, hvor mange biludlejninger brugeren har været en del af samt, hvor stor brugerens CO2-besparelse har været i forbindelse
med GoMore-kørsel (jf. 8.3 billede 4). Dette er med til at vise brugernes interne status på GoMore
og biddrager på den måde til brugerens selvpræsentation på den personlige profil (jf. krav til at blive ”Superbruger”). Det er her værd at bemærke, at det energi- og ressourcebesparende formål er i
fokus på den enkelte brugers profil. Jeg vil se nærmere på dette i analysens afsnit 4.2.5, hvor jeg
undersøger GoMores identitet som en deleøkonomisk virksomhed.

4.2.2.2 Tillidsopbygning med hjælp fra Facebook
Hvis GoMore-brugeren vil øge sine chancer for at arrangere samkørsel eller billeje, kan han eller
hun verificere sin identitet via sit private telefonnummer og via sin Facebook-konto. Ved at foretage
disse verificeringer45 kan brugeren øge sin brugerprofils troværdighed, idet sætningerne ”Facebook
godkendt” og ”Mobilnr. verificeret” vises under profilbilledet (jf. 8.3 billede 4, 10). Udover identitetsverificeringen har GoMore-brugerne også mulighed for at dele samkørselstilbud, bilannoncer,
planlagte bookinger etc. på deres Facebook-profil med et enkelt klik på GoMore, hvilket er en service for brugerne, ligesom det er en markedsføringsfordel for GoMore46.

45

Verificeringen af mobilnr. foretages ved at brugeren får tilsendt en kode via sms og indtaster denne. Facebookverificeringen foretages ved at oprettelse af GoMore-konto sker ved hjælp af Facebook Connect, der siden 2010 har
været mulig at integrere på hjemmesider og er stadigt mere udbredt (Lomborg 2014:148). Dette gør profiloprettelsen
meget nem, men rejser selvfølgelig en del spørgsmål omkring personlige brugerdata, som på denne både bliver tilgængelige for GoMore og Facebook. Dilemmaer forbundet med dette ligger dog uden for dette speciales formål.
46
GoMore har også en kommerciel interesse i at brugere verificerer deres profil via Facebook, idet det giver GoMore
adgang til informationer om deres brugere/kunder og disses online netværk. Dette kan GoMore sandsynligvis bruge
til at reklamere for egne produkter, eller måske sælge videre til andre interessenter. Præcis om og til hvad, GoMore
bruger denne information har jeg ikke undersøgt, idet det falder uden for min undersøgelses formål. Men det er relevant at holde sig for øje, at sådan en opkobling med Facebook med al sandsynlighed indeholder flere interesser for
GoMore.
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Denne sammenhæng med Facebook peger på en række interessante forhold mellem en
deleøkonomisk netværksside som GoMore og SNS. At koblingen med Facebook fylder så forholdsvist meget hos GoMore hænger sammen med, at Facebook har en dominerende position blandt udbuddet af SNS ikke mindst i Danmark, hvor mere end halvdelen af alle internetbrugere benytter
Facebook (Lomborg 2014:144). Dette gør, at GoMore med en rimelig sandsynlighed kan regne
med, at mange af sidens potentielle brugere er på Facebook og derfor har mulighed for at foretage
denne identitetsverificering og dele GoMore-indhold på Facebook. Derudover er det interessant, at
Facebook italesættes som en troværdig kilde, når det kommer til personidentifikation. Det vidner
om en generel forventning hos både GoMore og deres brugere, til at folk er dem, som de udgiver
sig for at være på Facebook47 (Stein 2015:34; boyd and Ellison 2007:219). En undersøgelse foretaget af Pew Research Center har peget på, at det er mere end dobbelt så sandsynligt, at hyppige internetbrugere vil erklære sig enige i udsagnet: ”man kan stole på de fleste mennesker” end mindre
hyppigere internetbrugere. Ligesom undersøgelsen også fandt, at:
”a Facebook user who uses the site multiple times per day is 43% more likely than other internet
users and more than three times as likely as non-internet users to feel that most people can be
trusted." (Hampton et al. 2011)

Det tyder altså på, at internetbrugernes tillid til hinanden stiger i takt med deres SNS-erfaring og aktivitet. En af deleøkonomiens mest markante internationale fortalere er Rachel Botsman, og hun
peger netop på internettets rolle i øget tillid og social sammenhængskraft mellem fremmede mennesker som afgørende for deleøkonomiens udbredelse:
”technology increases the efficiency and the social glue of trust to make sharing easier and easier.
(…) we've evolved from trusting people online to share information to trusting to handing over our
credit card information, and now we're entering the third trust wave: connecting trustworthy
strangers to create all kinds of people-powered marketplaces." (Botsman 2012)

P2p-deleøkonomi kræver tillid mellem de forbrugsdelende parter, og som analysen af GoMore indtil videre har vist, så kan netværkssider facilitere denne tillidsopbygning. Netværkssidernes konkrete og tekniske affordances kan hjælpe til at skabe troværdighed omkring brugernes identitet, som vi
så det med GoMores personliggjorte brugerprofiler og muligheden for identitetsverificering via
Facebook og telefonnummer. Men erfaringen med SNS kan også medvirke til at gøre brugerne mere tillidsfulde over for fremmede mennesker, idet SNS gør flere brugere vant til og trygge ved at
indgå og kommunikere i et netværk af andre, de ikke nødvendigvis kender (Hampton et al. 2011;
Stein 2015). Når vi ser, at brugen af SNS er medvirkende til en tillidsopbygning mellem fremmede
47

Hos langt størstedelen af de ellers meget forskellige typer af SNS forventes det, at brugerprofilen giver et reelt billede
af personen bag profilen, og i de fleste tilfælde vil dette gælde. Der er dog altid et element af selviscenesættelse, som
kan være mere eller mindre i overensstemmelse med virkeligheden, mens der selvfølgelig også findes eksempler på,
at brugere bevidst giver en ukorrekt selvpræsentation (boyd and Ellison 2007:219).
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mennesker, giver det god mening, at deleøkonomiske netværkssider som GoMore benytter sig af
genretræk og –konventioner fra populære SNS som Facebook. Dette er interessant i relation til teorikapitlets beskrivelser af sammenhæng mellem internetteknologi og sociokulturelle forhold, der
kan medvirke til en styrkelse af p2p-processer, som udfordrer traditionelle hierarkiske samfundshold. Jeg vil argumentere videre for denne sammenhæng i specialets afsluttende diskussionskapitel.

4.2.3 Interpersonelle forbindelser: GoMores evalueringssystem
Den type p2p-deleøkonomi som GoMore faciliterer kræver, at de deltagende individer har tillid til
hinanden (PwC 2015, 16). Og selvom ovenstående afsnit beskriver, hvordan personlige brugerprofiler og identitetsverificeringer er en måde at skabe tillid mellem brugere på, står de sjældent alene
med tillidsopbygningen. Mange deleøkonomiske netværkssider har et form for evalueringssystem,
hvor brugerne kan evaluere hinanden efter et karaktersystem suppleret med kommentarer (jf. 8.2,
figur 1, 7. parameter) Dette er også tilfældet med GoMore, hvor brugerne kan evaluere hinanden
med nul til fem stjerner og tilføje kommentarer efter, at de har deltaget i samkørsel eller billeje (jf.
8.3 billede 13). Den enkelte GoMore-brugers samlede ”rating” (det gennemsnitlige antal modtagne
stjerner) fremgår umiddelbart under brugerens profilbillede, mens hver enkelt ”anbefaling” kan ses i
kronologisk rækkefølge nederst på brugerens profil (jf. 8.3 billede 4 og 5).
Som jeg kort beskrev i forbindelse med afsnit 4.1s komparative analyse, tjener de deleøkonomiske netværkssiders synlige brugerevalueringer nogle af de samme funktioner som de synlige forbindelser, der er en væsentlig del af mange SNS (Lomborg 2014:29). En SNS-brugerprofils
synlige forbindelser kan nemlig både fungere som identitetsvalidering af brugeren, ligesom de indikerer en intern status i netværket, og derfor ofte er en vigtig del af SNS-brugerens selvpræsentation
(boyd and Ellison 2007:219–220). Det samme kan siges om de synlige evalueringer på GoMores
brugerprofiler. Hver gang en GoMore-bruger får en ny positiv evaluering, stiger brugerens status i
netværket, ligesom brugerens identitet og profilens troværdighed bliver bekræftet for hver evaluering. GoMore understreger selv dette ved at tildele nogle brugere en ”Superbruger”-status, hvilket
kræver tre evalueringer, hvoraf minimum én af evalueringerne skal være femstjernet (jf. 8.3 billede
8).
Udover at være en del af en selvpræsentation og at kunne identitetsvalidere brugerne,
tjener netværkssiders interpersonelle forbindelser også en adfærdsregulerende funktion. På SNS er
denne adfærdsregulering oftest implicit og opstår i kraft af brugerens tilstræbte forsøg på at tilpasse
sin deltagelse efter normen på den specifikke side (jf. referencen til Lomborgs analyse af statusopdateringer på Facebook i afsnit 4.1). I forbindelse med brugerevalueringssystemer på deleøkonomiske netværkssider er dette mere eksplicit, idet adfærdsregulering ligger i selve evalueringssystemets
funktion. Derfor er der heller ikke stor variation blandt de valgfrie kommentarer, der er knyttet til
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GoMore brugerevalueringer. I kraft at deres begrænsede længde og eksplicitte formål om at fortælle
om oplevelsen48, indeholder anbefalingskommentarerne ofte få sætninger, der beskriver bil og
chauffør, mens de ofte har en uformelt og konverserende sproglig karakter i overensstemmelse med
Lomborgs beskrivelse af skriftlig sprogbrug på SNS (Lomborg 2014:27).
“God tur med en hyggelig chauffør :)” (…) ”Alt gik fint. Det var min første tur i dette regi. Flink
og interessant ung mand, der kørte ganske forsvarligt og havde en del spændende fortællinger. Jeg
har valgt 4 stjerner da jeg blev lidt overrasket over antal pladser der var annonceret med i forhold
til antal siddepladser der egentlig var plads til.” (jf. 8.3 billede 5)

Den eksplicitte adfærdsregulerende og socialiserende funktion, som er en del de deleøkonomiske
netværkssider evalueringssystemer, herunder GoMores, har lighedstegn med et af hovedtrækkene
ved Bruns beskrivelser af online produsage-kulturer. Deltagere i produsage-projekter evaluerer ofte
hinandens indsats mere eller mindre eksplicit, og derfor forsøger projektets deltagere at leve op til
fællesskabets deltagelsesnorm for at få en god evaluering. Dette sikrer en effektiv selvregulering og
socialiseringsproces i mange produsage-kulturer (Bruns 2008:24–30). Interne evalueringssystemer
er især relevante i samarbejdende netværk, hvor medlemmer ikke kender hinanden. Her er interne
evalueringssystemer altafgørende for, at medlemmerne kan identificere de gode bidrag og bidragsydere (Bruns 2008:315–316).
"community-based models of collaboration which exist in produsage environments crucially rely on
systems of evaluating merit, establishing reputation, and building trust.” (Bruns 2008:315).
Den enkelte deltager i et produsage-fællesskab motiveres til at leve op til fællesskabets regler og
adfærdsnormer for selv at kunne få noget ud af samarbejdet, men også fordi det at være en del af
fællesskabet er en motivation i sig selv (Bruns 2008:29, 249). Disse motivationsfaktorer finder
Bruns blandt andet i sin undersøgelse af online (og ulovlige) fildelingsfælleskaber. Her eksisterer en
stærk anerkendelse af et fælles regelsæt for deltagelse (eks. hvilke typer filer der må deles), og hvis
en bruger ikke overholder dette, vil det fremgå af sidens evalueringssystem og få konsekvenser for
brugerens videre deltagelse (Bruns 2008:247–249). Fælles for de evalueringssystemer som Bruns
beskriver, og den type jeg finder hos netværkssider, der faciliterer p2p-deløekonomi, er, at de supporterer en ikke-hierarkisk netværkskultur. Ved hjælp af evalueringssystemerne er det netværkets
brugere, der i fællesskab sætter reglerne for de aktiviteter, som siderne faciliterer. Også Jenkins
argumenterer for, at participatoriske kulturer, som både fildelings- og p2p-deleøkonomiske sider
kan betegnes som, ofte har et flydende hierarki med en høj grad af selvregulering i henhold til fællesskabets normer og regler (Jenkins 2006; 2009). Det gælder især den type af participatoriske kulturer, som Jenkins kalder collaborative problem-solving. Her har deltagerne netop tillid til samarbejdets succes på grund af fællesskabet i indsatsen og den fælles adfærdsnorm, som hver enkelt
48

Efter gennemført samkørsel eller billeje opfordrer GoMore brugere til at anbefale hinanden: ”Anbefal X: (…) Fortæl
evt. op din oplevelse: [kommentarfelt] (…) Vælg rating: [valg af op til fem stjerner]” (jf. 8.3 billede 13)
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deltager har indflydelse på (Jenkins 2006:219–220).
Hvor tidligere analyseafsnit belyste, hvordan GoMores brugerprofiler kan være med
til at skabe tillid til den enkelte bruger, viser dette, hvordan GoMore-fælleskabets evalueringssystem også har stor indflydelse på tillidsopbygningen og på brugerens status og muligheder indenfor
netværket. Evalueringssystemet er afgørende for GoMore-brugernes tillid til hinanden. Brugerne
stoler måske ikke altid på den enkelte anden bruger, men de stoler på systemet og på fællesskabet,
der har sagt god for brugeren ved at give denne gode evalueringer. Og fællesskabets evaluering er
troværdigt nok til, at de har tillid nok til at indgå i en deleøkonomisk aktivitet med andre af sidens
brugere. Dette konkluderer jeg på baggrund af en tekstnær analyse af GoMores evalueringssystem
og enkelte GoMore-brugeres evalueringer. PwCs undersøgelse har derimod talt med brugere af deleøkonomien og deres resultat understøtter min observation: 64% af de amerikanske forbrugerne er
enige i, at ”in the sharing economy, peer regulation is more important than government regulation”
(PwC 2015:16). Denne tillid til brugerevalueringssystemer er afgørende for at den p2p-deløkonomi,
der faciliteres af netværkssider som GoMore, kan fungere.

4.2.3.1 GoMore gør det trygt at tomle
Interne evalueringssystemer samt personlige og detaljerede brugerprofiler med genkendelige genretræk fra SNS er altså elementer, der kan være med at gøre brugere mere trygge ved at benytte de
deleøkonomiske netværkssider. At brugerne føler sig trygge er særligt afgørende for en side som
GoMore, fordi den samkørsel, som GoMore faciliterer, minder meget om det at tomle49. Men i stedet for at stille sig med et skilt og en løftet tommelfinger langs landevejen, kan tomleren nu finde et
lift på GoMore, hvor både passager og chauffør har mulighed for at se hinanden an via profilinformation, verificeringer og ikke mindst tidligere rating og anbefalinger. Fordi det at tomle er sat i
system ved hjælp af netværkssider som GoMore, har det bevæget sig fra at kunne opleves som en
dumdristig og potentiel farlig aktivitet, til at blive oplevet som en forholdsvis sikker måde at rejse
på (Belk 2014:1596). Ligeledes kan man forestille sig at antallet af tomlere og antallet af bilister,
der samler tomlere op ikke ville tælle samme store omfang, som det nuværende antal danske brugere af GoMore og andre samkørselssider50 (bl.a. Samkørsel.dk 2015; Pendlernet.dk 2015; Uber
2015). Belk beskriver også, at internettet har banet vejen for de deleøkonomiske samkørselssiders
forandring af opfattelsen af at tomle. Han peger specifikt på sidernes evalueringssystemer som det,
der har afgørende betydning:
49

En forskel er dog, at traditionelle tomlere ikke nødvendigvis betaler for liftet, hvorimod GoMores brugere betaler for
samkørsel. Betalingen bidrager sandsynligvis til en øget tryghed, idet at passageren på forhånd har betalt for et produkt og dermed ikke ”skylder” chaufføren noget, ligesom GoMore-chaufføren måske koncentrerer sig mere om at levere et ordentligt ”produkt” til den betalende passager (Møl Dalsgaard 2014).
50
GoMore alene har over 300.000 registrerede brugere i Danmark. Det er dog langt fra sikkert, at alle brugere benytter
sidens samkørselsfunktion (GoMore 2015).
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”Although hitchhiking has largely succumbed to fears of “stranger danger”, as we will see it is being revived in several different forms with the help of the Internet. (…) If the fears that drove
hitchhiking out of common practices were those of dangerous strangers driving or seeking rides,
one way around this is through reputation systems.” (Belk 2014:1596–1598)

Udover at understrege vigtigheden af evalueringssystemer på sider, der faciliterer p2pdeleøkonomi, så illustrerer dette også et andet interessant aspekt ved sammenhængen mellem medier og samfund. Det viser nemlig, hvordan internettet rummer muligheder for anvendelse, der kan
have indflydelse på, hvad der anses for en acceptabel social adfærd, og hvad som ikke gør. Dette
peger Linaa Jensen og Scott Sørensen på med deres karakteristik af ”evolving social norms” som et
interessant aspekt i analyse af SNS (2014:148–149).

4.2.4 Fra deling af medieindhold til deling af biler
Som tidligere beskrevet inddrager jeg i udgangspunktet Linaa Jensen og Scott Sørensen (2014),
fordi de identificerer interessante aspekter ved analyse af SNS, som har inspireret min empiriske
analyses struktur og indhold. I analysen af GoMore får de to forfatteres identificerede aspekt: the
process of online sharing dog en særlig interessant og todelt betydning. I forlængelse af Linaa Jensen og Scott Sørensen empiriske fokus på SNS henviser dette aspekt til SNSs produsage-kultur,
hvor meget brugerdeltagelse består af at dele (producere og distribuere)51 medieindhold (jf. 2.2.2 og
2.2.3). I henhold til specialets SNS-genreperspektiv lægger dette op til en analyse af GoMores online deleproces, hvilket vil sige sidens muligheder for indholdsskabelse. Men analysen af GoMores
mulighed for indholdsskabelse er også en indirekte belysning af, hvordan selve den deleøkonomiske
aktivitet faciliteres af siden. GoMores brugere skal nemlig dele medieindhold, før de kan dele biler.
Den online deling er en forudsætning for den offline deling. Der er selvfølgelig åbenlyse forskelle
på deling af medieindhold og deling af fysiske forbrugsvarer, men man kan også finde sammenhænge, særligt i de positive sociale associationer, der er forbundet med delehandlingen, uanset om
den foregår online og er en kommunikationshandling eller foregår offline og er en distributionshandling:
“For entrepreneurs in the field of Web 2.0 and sharing economies (particularly of consumption),
sharing is seen as creating community. This is because regardless of whether we conceive of sharing as a type of communication (e.g., online sharing of updates, links, photos, videos) or as a type

51

Selve ordet deling henviser direkte til distributionen af medieindhold: at dele og sprede medieindhold med andre
brugere. Men i forbindelse med SNS går der ofte en produktion af medieindhold forud for distributionen. Dette gælder, når brugerne tager billeder, video eller skriver en tekst som de senere ”deler” med deres online netværk. Men deling på SNS kan også henvise til ren distribution, eks. deling af links til professionelt produceret medieindhold som
nyhedsartikler eller reklamefilm.
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of distribution (e.g., offline sharing of cars, power drills, baby equipment), sharing is associated
with positive social ties.” (John 2013b:128)

Analysen af GoMores process of online sharing belyser dermed en sammenhæng mellem en online
og en offline delingsproces. Her er deling af medieindhold og deling af forbrugsvarer både sammenkædet konkret og på et mere abstrakt niveau.

4.2.4.1 ”Du bliver lige så glad for at køre i min Getz som mig”
Ligesom resten af figur 1’s undersøgte deleøkonomiske netværkssider (jf. 4.1) indeholder GoMore
altså en mulighed for indholdsskabelse, der både kan beskrives med Linaa Jensens og Scott Sørensens (2014) aspekt vedrørende online deling såvel som Lomborgs SNS-kendetegn: ”interaktive indholdsskabelse med personligt formål” (Lomborg 2013:96; 2014:15). Hvis en GoMore-bruger har en
privat bil, som han eller hun ønsker at udleje eller tilbyde samkørsel i, kan bilen tilføjes brugerens
profil. Brugeren gør dette ved at dele medieindhold i form af tekst, fotografier og eventuelle links,
der beskriver liftet eller bilen. Afhængigt af om det er samkørsel eller billeje, der tilbydes, så kræver
GoMore en række faste informationer52 udfyldt (jf. 8.3 billede 19, 20). Når brugeren er færdig med
at oprette bilen eller liftet, bliver dette synligt for GoMores bil- eller liftsøgende brugere (jf. 8.3
billede 9 og 10). Denne beskrivelse viser, at GoMore-brugerne skal følge et forholdsvis fastlåst forløb, hvor teknologiske affordances styrer og begrænser den interaktive indholdsskabelse, der indgår
i oprettelsen af bil- og lifttilbud. Dette er dog ikke væsentligt forskelligt fra mange SNS, hvor brugerne ofte også er begrænsede og styrede af en række affordances, når de opretter en brugerprofil
eller deler medieindhold med deres forbindelser. Disse affordances begrænser dog kun rammerne
omkring brugernes indholdsskabelse, mens brugerne i høj grad selv er herrer over den kreative del
af indholdsproduktionen. Lomborgs genreanalyse af Facebook viser netop, at brugerne udfordrer og
udvikler genren gennem interaktiv indholdsskabelse i forbindelse med statusopdateringer. Og Lomborg viser med dette, at SNS er en særlig dynamisk genre, idet den konstant er under forhandling i
kraft af den konkrete og kreative brugeranvendelse (Lomborg 2014:156–157, 160–163). GoMorebrugernes eksperimenter med den kreative indholdsskabelse er umiddelbart mindre udtalt. Dette er
naturligt i forlængelse af, at indholdsskabelse på GoMore har et kommunikativt mere afgrænset
formål: at arrangere samkørsel og billeje. Dette gør, at brugerne har få muligheder for at eksperimentere med indholdet. Et af dem er det tekstfelt, som brugeren skal udfylde i forbindelse med oprettelse af et billejetilbud. Langt størstedelen af de bilopslag, som man finder på GoMore, bærer
præg af at være inspirerede af traditionelle og professionelle salg- eller udlejningsannoncer. De be-

52

Eksempelvis biltype, registreringsnummer, forsikringsoplysninger, evt. muligheder for bagageplads, pris, kalender
etc.
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står af en kort og nøgtern beskrivelse af bilen, dens udstyr, hvor langt den kører på literen og andre
praktiske oplysninger for en eventuel lejer. Derudover har en del brugere gjort noget ud at beskrive
bilen med positive tillægsord i overensstemmelse med, hvad man kunne finde i en professionel annonce:
”1 år gammel VW Polo med masser af ekstraudstyr inkl. Klimaanlæg, Integreret GPS, Sædevarme
foran, cruise control. 20 Km/l. ved blandet kørsel. Rigtig fin bil til både kortere og længere ture, og
god plads til 4 personer”(GoMore 2015 https://gomore.dk/cars/739)

En del af biludlejningstilbuddene på GoMore adskiller sig dog væsentligt fra professionelle udlejningsannoncer ved tydeligt at give udtryk for at være udlejet af privatpersoner. En del udlejere beskriver nemlig deres bil i en personlig og uformel henvendelsesform i kombination med en praktisk
beskrivelse, der minder om en traditionel og professionel biludlejningsannonce. Det personlige kan
eksempelvis komme til udtryk ved at referere til egne erfaringer med bilen eller tilbyde en særlig
personlig service, som man ikke ville få hos et professionelt biludlejningsfirma:
”Du bliver lige så glad for at køre i min Getz som mig. Driftssikker, velkørende, rummelig og nem
at parkere, selv om pladsen er trang” (GoMore 2015 https://gomore.dk/cars/1000)
”VW UP ! 5 dørs med barnesæde hvis ønskes. (…)Ring eller skriv SMS - med mulighed for at gå
på kompromis med bilens kalender såfremt den ikke helt passer dig.”(GoMore 2015
https://gomore.dk/cars/7581)
”(…) Afleveres nyvasket og lækker til dig med fuld tank og modtages fra dig med fuld tank. Jeg
afleverer

gerne

ved

dig

eller

kører

dig

hjem

efter

brug

;)”

(GoMore

2015

https://gomore.dk/cars/7410 )

Ovenstående er eksempler på, at en del af GoMores brugere benytter en personlig henvendelsesform i den tekst, som de producerer, når de opretter udlejningsannoncer til deres private bil. Når en
del af GoMores brugere anvender en personlig henvendelsesform, læner de sig op af en sproglig
diskurs, som de kender fra SNS (Lomborg 2014:27).
Ifølge Lomborg tilhører SNS en gruppe af sociale medier, der udtrykker en særlig
deinstitutionalisering og deprofessionalisering af medieindholdet. Ligesom disse medier øger potentialet for kommunikative forbindelser mellem brugere, udenom professionelle producenter, distributører eller producenter (Lomborg 2014:27–28 med. ref. til Bruns 2008 produsagekoncept). I relation
til analysen af GoMore-brugernes indholdsskabelse kommer dette altså blandt andet til udtryk i de
personlige henvendelsesformer, der giver indtryk af, at biludlejningen foregår mellem ”almindelige” mennesker i en ligeværdig og tillidsfuld relation. Dette kommer til udtryk, når udlejende GoMore-brugere beskriver deres biler i en personlig tone og med henvisning til en særlig personlig
service eller erfaring. Og i den interpersonelle kommunikation, der udspiller sig mellem brugere
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(via eller udenom GoMores interne kommunikationssystem), når de skal arrangere de praktiske
forhold omkring samkørsel eller billeje (jf. 8.3 billede 14, 15). Denne type skriftlig kommunikation
trækker på genreviden og -erfaring med SNS, men GoMore-brugernes uformelle og personlige
kommunikationsform læner sig også, bevidst eller ubevidst, op ad et deleøkonomisk værdisæt, der
blandt andet lægger vægt på at skabe et interpersonelt fælleskab og samarbejde. I følgende sidste
del af analysekapitlet vil jeg undersøge GoMores identitet som deleøkonomisk virksomhed nærmere, herunder hvordan GoMore selv, og gennem sine brugere, italesætter sig som en virksomhed, der
følger deleøkonomiske værdier.
4.2.5 GoMores deleøkonomiske identitet
Ovenstående analyseafsnit viste, hvordan nogle af GoMore-brugerne benytter sig af en personlig
henvendelsesform, når de skal beskrive den bil, de gerne vil udleje. Tidligere beskrivelse af GoMores bookingproces viste ligeledes, at det er en forudsætning for delehandlingen, at brugerne
kommunikerer en-til-en forud for billeje eller samkørsel, ligesom en personliggørelse af brugerprofilen bliver højt prioriteret. Analysen har også vist, hvordan interne brugerevalueringssystemer er
med til at øge den individuelle brugers troværdighed, hvilket viser en udpræget tillid til brugerfællesskabet. Alle disse væsentlige analyseresultater har rødder i social interaktion og personlige forbindelser mellem brugerne. GoMores producenter udviser også interesse i at fremhæve de sociale
og fælleskabsskabende virkninger af p2p-delingen af biler. Det såkaldte ”GoMore Manifestet” (jf.
8.3 billede 16) illustrerer dette ved blandt andet at indeholde følgende sætninger:
” GoMore fungerer fordi mennesker hjælper hinanden. Læs GoMore Manifestet, lær den gode stil
og støt hvis du er enig! – ”Jeg køber transport af rigtige mennesker, ikke en maskine.” (…) ”Vi
hygger os – både når vi snakker og når vi er stille.” ” (GoMore n.d., 8.3 billede 16)

De sociale, interpersonelle forbindelser bliver yderligere fremhævet ved at være et centralt motiv i
flere af GoMores anvendte fotografier. Det første fotografi, der møder brugere af GoMores applikation, er et foto af to smilende mennesker, der giver hinanden hånd ved en bil. Motivet giver dermed
indtryk af, at de to møder hinanden ved bilen forud for et billeje eller en arrangeret samkørsel. Der
er en tekst henover billedet, der lyder: ”Spar penge, mød nye mennesker og kør grønt.” (jf. 8.3 billede 12). Også hjemmesidens øvrige fotografier og tilhørende tekst illustrerer GoMores ønske om
ville identificeres som en side, der faciliterer interpersonelt fælleskab og en bærdygtig forbrugsadfærd (jf. 8.3 billede 2, 12). I analysen af GoMores brugerprofiler så vi også, hvordan de faste profilinformationer henviser til den individuelle brugers ”CO2 besparelse” ved at benytte siden (jf. 8.3
billede 4). Ligesom GoMores samkørselsforside viser en beregning af GoMore-brugernes samlede
”CO2 besparelse i kg” (jf. 8.3 billede 11). Det fremgår ikke tydeligt, hvordan dette tal er beregnet,
og der vil givetvis være nogle statistiske problemer i en sådan beregning, men mit mål med at fremhæve dette er dog ikke at belyse, hvorvidt GoMore rent faktisk altid er et miljørigtigt transportalternativ, og om sidens beregning af brugernes CO2-besparelse er korrekt. Målet er derimod at vise,
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hvordan GoMore bruger beskrivelsen af sin service som ressourcebesparende og fællesskabsstyrkende til at identificere og markedsføre sig som en deleøkonomisk netværksside.
Fællesskab og bæredygtighed er to forhold som mange virksomheder, der identificerer
sig som deleøkonomiske, fremhæver som deres kerneværdier (Skytte 2014a; Botsman and Rogers
2011). En årsag til dette kan dels findes i en markedsføringssammenhæng: Bæredygtighed, fællesskab og deling er værdiladede ord, der medfører positive associationer og som mange virksomheder
derfor har interesse i at knytte til sig. I sin analyse af, hvordan ordet ”deling” er blevet et centralt og
positivt associeret begreb, inddrager John et eksempel på, hvordan ”deling” bliver brugt i en markedsføringssammenhæng, der har særlig relevans i sammenhæng med GoMores deleøkonomiske
identitet. John beskriver nemlig, hvordan b2c-delebilsvirksomheden Zipcars ledelse ved grundlæggelsen af virksomheden i 1999 forbød de ansatte at beskrive Zipcars service som ”car-sharing”,
fordi de var bange for at gøre kunderne nervøse. Den indstilling har ændret sig siden:
“Today, though, the term ‘car-sharing’ appears three times in the first two sentences of the company website’s About page. This suggest that the idea of sharing has grown in popularity in spheres
beyond Web 2.0 and has become a useful term for marketing purposes.” (John 2013a:176)

En del af GoMores fokus på deling, bæredygtighed og sociale fællesskaber handler med stor sandsynlighed delvist om markedsføring og om at skabe en profitabel forretning. Men samtidigt er dette
også deleøkonomiske værdier som virksomheden lever op til på forskellige vis. En del af den service som GoMore tilbyder er ressourcebesparende, og i juni 2015 blev GoMore indstillet til Nordisk
Råds miljøpris (GoMore 2015). Jeg tillægger det derfor også en vis troværdighed, når GoMores
direktør og grundlægger, Matias Møl Dalsgaard, i en kronik i Politiken beskriver GoMore som en
del af et forbrugsfænomen, der kan begrænse ressourcespild og styrke civilsamfundet med en ”ny
form for borgerskab”53. I kronikken opfordrer Møl Dalsgaard til politisk debat og ændret regulering
af området og argumenterer ikke kun som forretningspart, men også som en civil medborger med et
ønske om at skabe et, ifølge ham, bedre samfund, hvor folk kommer hinanden mere ved:
”Vi kan begrænse ressourcespildet, og den private forbruger kan samtidig få tilskud til biløkonomien ved at udleje sin bil eller tage passagerer med, når han eller hun alligevel kører. Det er winwin. De potentielle fordele ved deleøkonomien er ganske håndgribelige. (…) Hvis vi et øjeblik
glemmer diskussionerne om ressourceoptimering, lovgivning og industri-interesser, og i stedet ser
på, hvad der rent faktisk sker – helt praktisk – når mennesker bliver aktive i deleøkonomien, så er
det faktisk forunderligt og værd at reflektere over. Det direkte møde, handlen og den personlige
service over for et andet menneske gør noget ved den, der deltager i deleøkonomien. (…) I internettets tidligste år talte man populært om, at nettet ville skabe ’den globale landsby’. Idéen var at
mennesker over meget store afstande ville blive forbundet med hinanden. Men faktisk bidrager de
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”De sociale gevinster ved deleøkonomien er altså store. Men ser man på de social-økonomiske gevinster, er potentialet
endnu større. Det er i den sammenhæng, jeg taler om en ny form for borgerskab – eller i det mindste om muligheden
for et nyt borgerskab.” (Møl Dalsgaard 2014)
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nye online portaler nu til, at ’den lokale landsby’ genskabes, idet formidling og udveksling mellem
ellers anonyme borgere i bykvartererne er blevet mulig.” (Møl Dalsgaard 2014)

Et interessant aspekt ved ovenstående citat er GoMore-grundlæggerens påpegning af internettets
afgørende betydning for deleøkonomiens ressourcebesparende og sociale potentiale. I starten af
kronikken tilskriver han ligeledes ”de sociale medier, mobile platforme samt vores egen produktudvikling” som afgørende for GoMores vækst i løbet af de seneste 1-2 år. Han tilføjer dermed yderligere et argument for, at det deleøkonomiske fænomen er tæt forbundet med SNS-genren, hvilket
min dybdegående analyse af GoMore løbende har vist eksempler på. Nærværende speciales formål
er netop at belyse sammenhænge og ligheder mellem SNS-genren og deleøkonomiske netværkssider. Den eksplorative og kvalitative undersøgelse af GoMore har en selvstændig medievidenskabelig relevans, men specialet ønsker også at betragte analyseresultaterne i et større perspektiv med
internettets generelle styrkelse af netværks- og p2p-processer i samfundet. Møl Dalsgaards kronik
understøtter indirekte denne betragtning ved ikke kun at betegne GoMore som deleøkonomi, men
som ”peer-to-peer economy”:
”Hvor det ud fra en ressource-betragtning giver mening at tale om ’deleøkonomi’ (sharing economy), fordi forskellige personer anvender den samme ressource, så er det på brugerens niveau mere
meningsfuldt at anvende et andet engelsk udtryk for fænomenet, nemlig peer-to-peer economy:
’økonomi mellem ligemænd’. Man handler med en ligemand, forholdet er ’privat’ og ligeværdigt.
” (Møl Dalsgaard 2014)

I forlængelse heraf kan man ligefrem argumentere for, at GoMore-grundlæggeren ikke kun identificerer sin virksomhed som en del af deleøkonomien, men som en del af et større p2p-samfund, hvor
internettet har en demokratiserende effekt ved at give borgerne mulighed for at samarbejde i ligeværdige p2p-fællesskaber udenom hierarkiske samfundsstrukturer, som jeg beskrev i teorikapitlet.
GoMore kan altså beskrives som en konkret empirisk eksempel på sådan et p2p-fællesskab. Dette
vil jeg diskutere videre i det følgende diskussionskapitel.

4.3 Delkonklusion
Indledningsvis undersøgte og belyste analysekapitlet 14 deleøkonomiske netværkssiders ligheder
med hinanden og med SNS-genren. Denne komparative analyse viste, at alle de undersøgte sider
indeholder personlige brugerprofiler og mulighed for indholdsskabelse i forbindelse med de deleøkonomiske aktiviteter, ligesom størstedelen indeholder mulighed for en-til-en kommunikation og
interne brugerevalueringssystemer. Den komparative analyse indikerer altså mange interne ligheder
mellem siderne såvel som markante ligheder med SNS-genren. Disse forhold blev undersøgt videre
i en dybdegående analyse af GoMore, hvor følgende væsentlige analyseresultater bør fremhæves:
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GoMores detaljerede og personlige brugerprofiler er en vigtig del af siden, fordi de er med til at
styrke den individuelle brugers troværdighed og øge tilliden mellem brugerne. Ligeledes viste analysen, at GoMores evalueringssystem har stor indflydelse på tillidsopbygningen mellem brugere og
derfor afgørende betydning for sidens p2p-deleøkonomiske formål. Både de personlige brugerprofiler og evalueringssystemets funktioner har mange ligheder med SNS-genrens centrale kendetegn:
personlige profiler og netværksforbindelser. Derudover blev GoMore-brugernes anvendelse af interaktiv indholdsskabelse belyst og analysen viste også her genreligheder med SNS. På denne måde
blev de tre mest konkrete af Linaa Jensen og Scott Sørensens identificerede SNS-aspekter bragt i
spil i analysen (personlige profiler, interpersonelle forbindelser og online deling/indholdsskabelse).
Mens det fjerde analytiske aspekt, der undersøger forandrede sociale normer, blev tydeligst illustreret i kraft af indikationer på en ændret oplevelse af det ”at tomle” som noget mindre risikofyldt, når
det foregår faciliteret af en side som GoMore.
Analysens belysning af centrale ligheder mellem de undersøgte deleøkonomiske sider
leder mig til at argumentere for, at netværkssider, der faciliterer p2p-deleøkonomi har så mange
væsentlige fællestræk, at de kan beskrives som en selvstændig genre med tætte bånd til SNSgenren. Den komparative analyse illustrerer, at siderne deler centrale fællestræk, mens analysen af
GoMore udforsker disse træk mere dybdegående. I henhold til boyd og Ellisons (2007:216, 218)
karakteristik af Couchsurfing som en ”aktivitetscentreret” SNS-type kan man også argumentere for,
at netværkssider, der faciliterer p2p-deleøkonomi kan beskrives en del af SNS-genren. Min analyse
peger dog på afgørende forskelle mellem SNS og de deleøkonomiske netværkssider, der gør at jeg
vil argumentere for en beskrivelse af de deleøkonomiske sider som en selvstændig genre. En væsentlig forskel er, at brugerens motivation bag anvendelsen af de deleøkonomiske sider (oftest) vil
inkludere en offline aktivitet (samkørsel, genbrugskøb, lån af boremaskine, leje af feriebolig etc.).
Hvorimod motivationen bag og formålet med at deltage aktivt på SNS er begrænset til at foregå
online (eks. interpersonel kommunikation, pleje af fjerne sociale relationer etc.). Og selvom brugerne af de deleøkonomiske netværkssider i princippet godt kan kende hinanden på forhånd, gør de det
som udgangspunkt ikke, hvilket står i kontrast til boyd og Ellisons beskrivelse af SNS-forbindelser
som nogle, der typisk kender hinanden på forhånd (boyd and Ellison 2007:211, 221). Når boyd og
Ellison definerer Couchsurfing som en ”activity-centered type SNS, idet den har en offline aktivitet
som primært deltagelsesformål (boyd and Ellison 2007:216–218), vil jeg i stedet argumentere for, at
siden er en del af en den deleøkonomiske genre, der har mange ligheder med SNS-genren.
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5 Diskussion
Dette diskussionskapitel indledes med en kritisk refleksion over specialets anvendte undersøgelsesmetode og analytiske tilgang (jf. 5.1). Herefter vil jeg reflektere over, hvordan resultaterne fra
den empiriske analyse af internetfaciliteret p2p-deløkonomi kan anvendes til at diskutere internettets facilitering af forskellige forhold ved netværkssamfundet (jf. 5.2).

5.1 Kritisk refleksion over specialets metode
Metoden bag specialets undersøgelse af deleøkonomiske netværkssider læner sig op af Lomborgs
(2011; 2014) beskrivelser af genreanalyse som en velegnet analytisk metode, når digitale og sociale
medier skal undersøges (jf. 3.2). Genreperspektivet har først og fremmest haft den fordel, at det har
fokuseret min empiriske analyse af de deleøkonomiske netværkssider. Men analysens fokus på genre medfører også en risiko for at komme til at lægge for meget vægt på selve medieteksten, når den
analyserede empiri ikke inkluderer receptionsundersøgelser. Genreanalyser risikerer ofte at fokusere på kategoriseringen af medieteksten som en del af en specifik genre og man kan dermed overse,
hvordan tekstens genre bliver påvirket af brugeren, der udøver genren i sin forståelse og anvendelse
af medieteksten (Lomborg 2014:19, 22–23).
Lomborgs egne undersøgelser af Facebook som en del af SNS-genren har receptionsundersøgelser i form af kvalitative interviews som primær empiri. Jeg har valgt en anden type af
empiri, der grundet specialets formål og omfang er mindre omfattende og derfor ikke inkluderer
receptionsundersøgelser. Dette medfører, at min undersøgelse har tendens til at lægge størst analytisk vægt på empiriens konkrete og tekniske forhold fremfor dens sociale og kommunikative. I
overensstemmelse med Lomborgs (2014:26–27) metoderefleksion og -forslag har jeg dog forsøgt at
kompensere for dette ved at anvende online deltagerobservation til at undersøge brugernes reelle
anvendelse af de deleøkonomiske netværkssider, herunder særligt GoMore.
Det kan med rette diskuteres, hvorvidt den deltagende observationsmetode farver min
analyses data i for høj grad og dermed skader dataens troværdighed og videnskabelighed (Deacon,
Pickering, and Golding 2007:259–265). Jeg har holdt mig dette for øje (jf. min diskussion af specialets undersøgelsesmetode i afsnit 3.3), men har også vurderet, at deltagerobservation var den måde,
jeg bedst kunne opnå indsigt i brugeranvendelsen, ligesom jeg har tilstræbt, at deltagerobservationen havde en passende balance mellem aktiv deltagelse og analytisk observation. Deltagerobservationen har gjort, at jeg har kunnet iagttage og analysere brugerens anvendelse af genre i deres deltagelse på undersøgte deleøkonomiske netværkssider. Eksempelvis viste min observation og analyse,
at de biludlejende GoMore-brugere benytter sig af skriftlig sprogbrug som både indeholder ligheder
med professionelle bilannoncer og SNS. Ligesom jeg gennem min egen brugererfaring som delta-
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gende observatør blandt andet kunne påpege lighedstræk med SNS i GoMores interne kommunikationssystem og i brugerprofilens detaljer. På denne måde har observationsmetoden gjort mig i stand
at kunne analysere brugernes anvendelse af de undersøgte deleøkonomiske netværkssider, og den
genreerfaring og -viden brugerne udtrykker gennem anvendelsen. Hvis min undersøgelse havde
inkluderet receptionsundersøgelser, havde det været interessant at undersøge, i hvor høj grad brugerne er bevidste om deres egen udøvelse af genre og hvordan de oplever de deleøkonomiske netværkssiders ligheder med SNS-genren. Eftersom denne type analyse af deleøkonomiske netværkssider forsat er et underbelyst område, kunne det være interessant at udvide dette speciales undersøgelse med studier, der inddrager brugerne mere.
Endelig bør det tilføjes, at jeg med specialet har sat mig det forholdsvis omfattende
mål både at foretage en tekstnær genreanalyse af netværkssider, der faciliterer p2p-deløkonomi og
diskutere disse sider i et bredere netværkssamfunds- og p2p-teoretisk perspektiv. Dette har resulteret i, at en del af teorikapitlets beskrivelser og diskussioner ikke ses anvendt konkret på empirien,
men i stedet danner en bagvedliggende forståelsesramme af internettets indflydelse på mange forskellige samfundsforhold herunder forbrugskulturer i form af p2p-deleøkonomi. Dette har forhåbentligt været tydeligt igennem specialet og i følgende afsnit, vil jeg yderligere diskutere denne
kobling mellem en empirisk analyse af et lille udsnit deleøkonomiske netværkssider og et større
billede af sammenhænge mellem internetteknologi, samfundsstrukturer og sociokulturel adfærd.

5.2 Diskussion og perspektivering af analysens resultater
I dette speciales analyse har jeg belyst sammenhænge og genreligheder mellem SNS og netværkssider, der faciliterer p2p-deleøkonomi. Analysen har vist konkrete og tekstnære resultater, der illustrerer interne forhold og fællestræk ved deleøkonomiske netværkssider, ligesom den har påvist
tydelige ligheder med centrale elementer ved SNS-genren. At påvise en tæt sammenhæng mellem
p2p-deleøkonomi og internettet har været specialets primære analyseformål, men fra projektets start
har det også været tanken, at analysens empiriske resultater skulle danne udgangspunkt for en diskussion af det deleøkonomiske forbrugsfænomens sammenhæng med netværkssamfund og p2pstrukturer herunder særligt disses sammenhæng med internettet (jf. problemformuleringen, 1.1.1).
Dette mål er til dels forsøgt opfyldt gennem en gennemgående forståelse af p2p-deleøkonomi som
et smalt empirisk område indenfor en bredere forståelse af netværkssamfundet, men dette diskussionsafsnit skal føje yderligere til denne del af specialets formål. Det deleøkonomiske forbrugsfænomens eksemplificering af netværkssamfundets og p2p’s sammenhæng med internettet er en kompliceret og omfattende diskussion. Jeg vil derfor fokusere mit bidrag til diskussionen ved at koncentrere mig om at se på, hvordan analysens konkrete empiriske resultater kan forstås i sammenhæng med
de teoretiske aspekter, der blev fremlagt i teorikapitlet.
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5.2.1 Den uafhængige forbruger og udfordringen af hierarkistrukturer
I specialets teorikapitel beskrev jeg, at den empiriske analyse skulle hjælpe med at belyse netværkssamfundets fleksible økonomi- og produktionsforhold samt en øget frihed og uafhængighed for
individet og ikke mindst, hvordan dette hænger sammen med internettet (Castells 1996a; Benkler
2006). I samme ombæring kom analysen også til at vise, hvordan hierarkiske organisationsstrukturer bliver udfordret af netværks- og p2p-strukturer, hvilket også er faciliteret af internettets muligheder (Bauwens 2005; 2007). GoMore, der er genstand for den mest tekstnære del af min analyse,
udfordrer eksempelvis traditionelle strukturer indenfor bilproduktions-, biludlejnings- og taxabrancher (Hesselvig and Rud 2015; Jensen 2015). GoMore faciliterer, at individuelle private forbrugere
kan arrangere samkørsel og billeje med hinanden uafhængigt af de traditionelle brancher. Ved at
gøre denne type bilforbrug til et forhold mellem individuelle forbrugere udflades de hierarkiske
forretningsstrukturer, som de traditionelle brancher indeholder. Ligeledes kan den individuelle forbruger spare eller tjene penge ved at benytte sider som GoMore til denne type bilforbrug. GoMore
er dermed et empirisk eksempel på, at individet kan opnå en større frihed og uafhængighed ved at
indgå i et p2p-netværk, der udfordrer hierarkiske industri-/samfundsstrukturer. Internettet faciliterer
her et p2p- og netværkssamarbejde, der decentraliserer og demokratiserer et specifikt forbrugsområde. Benkler (2006) peger på en lignende udfordring af hierarkier inden for mediebranchen og –
institutionerne, idet han argumenterer for, at de envejskommunikerende massemedier udfordres af
internettet, hvor den individuelle bruger selv kan komme til orde og have indflydelse i kraft af sin
mulighed for organisere sig og kommunikere samt producere og distribuere medieindhold i online
p2p-fællesskaber (jf. også Bruns 2008 produsage-koncept).
Man kan indvende, at p2p-deleøkonomiske netværkssider som GoMore bare er en ny
type forretningsmodel til biludleje etc., der gør forbrugerne afhængige på ny. Men jeg vil argumentere for, at den p2p-deling af biler, der foregår via GoMore, trods alt gør den individuelle forbruger
mere uafhængig. Forbrugeren opnår den øgede uafhængighed ved at anvende de deleøkonomiske
netværkssider til at samarbejde med andre forbrugere udenom traditionelle forbrugshierarkier og
ved selv at deltage aktivt i distributionen af forbrugsvaren (jf. Benkler 2006:60 om netværkssamfundets aktive individ). Deleøkonomiske netværkssider som GoMore tjener godt nok penge på de
p2p-transaktioner, der foretages via siderne, men det gør de deltagende individer også, og det sker i
høj grad på forbrugernes vilkår i en flad ledelsesstruktur, der kendetegner det netværkssamfund, jeg
har beskrevet tidligere. Dette er et skridt i retning af en mere fleksibel forbrugskultur og økonomisk
samfundsstruktur, hvor den individuelle forbruger er mere fri og uafhængig, fordi p2p-fællesskabet
er styrket i omfang og kvalitet ved hjælp af internettet. Det bør her understreges, at det særligt er
p2p-deleøkonomi, der kan beskrives som et decentraliserende, uafhængigt og mere demokratisk
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forbrugsfænomen. B2C-deleøkonomi vil i mange tilfælde ikke kunne udvise samme grad af uafhængighed og indflydelse for forbrugeren, idet virksomheder indenfor denne deleøkonomiske kategori ofte vil kunne beskrives som korttidsudlejning (eks. Car2Go, Zipcar, Vigga). B2Cdeleøkonomiske virksomheder kan sjældent leve op til samme grad af medindflydelse fra forbrugernes side, ligesom de sjældent medfører det samme interpersonelle fællesskab som p2pdeleøkonomi. Men b2c-deleøkonomiske virksomheder er dog tilpasset en forbrugerefterspørgsel på
øget fleksibilitet i form af OD-forbrug og en miljøbevidsthed, hvilket er centrale forbrugsmotivationer bag det samlede deleøkonomiske forbrugsfænomen (PwC 2015; Dalberg Research 2014).

5.2.2 Samarbejde og tillid
En forhøjet grad af fleksibilitet og uafhængighed kan også bruges til at beskrive ledelsesformen af
de p2p-forbrugsnetværk, som de deleøkonomiske netværkssider faciliterer. Dette blev især tydeligt i
min analyse af de deleøkonomiske netværkssiders brugerevalueringssystemer og disses socialisering af brugere. Gennem evalueringssystemet er det brugerne, der i fællesskab udstikker normen for
sidens anvendelse og dermed er det et ligeværdigt brugerfælleskab, der styrer den forbrugsadfærd,
som siden faciliterer. Gennem netværkssidernes centrale elementer såsom personlige brugerprofiler
og brugerdrevne evalueringssystemer faciliterer siderne en tillidsopbygning mellem brugere, som er
væsentlig for, at p2p-deleøkonomi kan fungere.
Dette vidner også om en særlig social og kollaborativ participatorisk kultur, der i teorikapitlet blev undersøgt med støtte fra Jenkins’ (2006) studier af kreative participatoriske brugerfællesskaber og Bruns’ (2008) produsage-koncept. For at sider som GoMore skal kunne fungere,
kræver det, at brugerne deltager aktivt på siden. Dette gør brugerne blandt andet ved at indtage en
rolle som produser. Brugerne agerer både som produsere i kraft af deres dobbeltrolle som forbruger
og distributør af forbrugsvaren, og i kraft af deres konkrete produsage af medieindhold forud for de
deleøkonomiske aktiviteter. Jenkins og Bruns beskriver denne aktive deltagelses- og produsagekultur som styrkende for tilliden og det sociale sammenhold mellem fællesskabets eller projektets
deltagere. Det sociale aspekt og en styrket interpersonel tillid er noget, som ofte bliver fremhævet af
deleøkonomiens fortalere (bl.a. Skytte 2014a; Botsman 2012; Møl Dalsgaard 2014), men er samtidigt også genstand for skepsis blandt dens kritikere (P1 Debat 2015; Ingemann 2015). I et debatindlæg i avisen Information kunne man således læse direktør for det digitale analysebureau Solobeta,
Christian Ingemann, mene, at deleøkonomien:
” ikke drejer sig om tillid blandt de mere eller mindre fremmede personer, der udveksler ydelser.
Snarere er det en form for tillid mellem individet og de aggregerede ratings. (…) Forestillingen
om, at diverse kommercielle deletjenester er arenaer for gensidig tillid eller et formålsdrevet fællesskab, må revurderes.” (Ingemann 2015)
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Ingemann fremfører sin kritik med udgangspunkt i en reference til den PwC-undersøgelse, som jeg
selv tidligere har anvendt. Undersøgelsen peger rigtigt nok på, at deltagere i deleøkonomien ikke
har mere tillid til deres medmennesker end andre, men derimod baserer deres tillid til systematiserede ratings og brugerevalueringer (PwC 2015:16). Jeg tolker dog dette undersøgelsesresultat anderledes end Ingemann, idet jeg opfatter det som naturligt, at brugerne i første omfang stoler på
evalueringssystemet, før de stoler på de enkelte fremmede mennesker, de møder på nettet. På baggrund af min egen erfaring som deltagende observatør på GoMore og som privat bruger af blandt
andet Airbnb, BY-DEL og Trendsales, kan jeg også tilslutte mig oplevelsen af først at stole på evalueringssystemet, før jeg stoler på en anden tilfældig bruger. Men når jeg så har haft en god oplevelse, opnår jeg tillid til den eller de personer, jeg har mødt i forbindelse med den deleøkonomiske
aktivitet, og i min efterfølgende evaluering forsøger jeg at give denne tillid videre. Jeg vil altså mene, at brugerens tillid til evalueringssystemerne netop er udtryk for en tillid til et fællesskab af deltagende mennesker.
At man stoler på et evalueringssystem udelukker ikke, at man også stoler på de enkelte personer, som man ender med at indgå i en deleøkonomiske aktivitet med. Samtidigt peger PwCundersøgelsens andre resultater også på dette: 89% af de, der kender til deleøkonomi mener, at den
baserer sig på tillid mellem udbyder og forbruger, mens 78% mener, at deleøkonomi styrker samfundsfælleskaber (PwC 2015:9). Det er da oplagt, at den deleøkonomiske branches interessenter har
fordel i at fremhæve det sociale og tillidsskabende aspekt ved deleøkonomien på trods af, at det
ikke er den vigtigste motivation for forbrugernes deltagelse (PwC 2015:16). Baseret på min fortolkning af PwC-undersøgelsens resultater og min egen deleøkonomiske erfaring vil jeg mene, at p2pdeleøkonomiens sociale og tillidsskabende aspekt ikke kan beskrives som en primær forbrugsmotivation, men derimod som en betydelig bonus ved at deltage i denne form for forbrug. Det er klart, at
der vil være forskel mellem deleøkonomiske virksomheder, men det sociale aspekt er med til at få
p2p-deleøkonomien til at fungere og vokse.
5.2.3 Tilgængelighed fremfor ejerskab
I specialets teorikapitel beskrev jeg, hvordan produsage-kulturer er en central del af SNS, ligesom
deling er et begreb, der ofte bliver anvendt til at beskrive brugerdeltagelse på SNS. Internettets produsage-kultur og delingsbegrebets centrale position beskrives i den refererede litteratur som forhold, der har stor indflydelse på oplevelsen og forståelsen af ejendom og ejerskab (Bauwens 2007;
Bruns 2008; Bolin 2012; John 2013b). Den produsage- og deleadfærd, som internetbrugerne har
vænnet sig til at deltage i, har udover at knytte nogle positive værdier og associationer til det at dele
også medført en udviskning af grænsen mellem, hvad der opleves privat og hvad der opleves offentligt (John 2013b:125–128; Linaa Jensen and Scott Sørensen 2014). Den anvendte teori omkring en
ny forståelse af ejendom og opløsningen af skellet mellem privat og offentlig refererer mest til bru-
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gernes opfattelse af medieindhold, der i kraft af digitaliseringens abundance-logik og lave omkostninger i forbindelse med produktion og distribution i højere grad opfattes som genstand for et fælles
eller udefineret ejerskab. Men SNS-genrens promovering af delehandlingen og internetbrugerens
oplæring i produser-rollen er også med til at bane vejen for det deleøkonomiske forbrugsfænomen,
vi ser i dag (Belk 2014; Skytte 2014a; John 2013b).
Denne udvikling ses mest markant hos yngre forbrugere, de såkaldte digitalt indfødte,
der er vokset op med selv at producere og distribuere (dele) medieindhold uden at betragte det som
deres ejendom (bl.a. Bolin 2012:156–157). Ligesom det også er de yngre forbrugere, der er den
gruppe, hvor lovligt og ulovligt OD-forbrug af kreativt medieindhold (film, musik, etc.) er allerstørst (DR Medieforskning 2014:40–43). Med de yngste og kommende forbrugergenerationers opvækst med deling som en central del af deres online adfærd samt en nedprioritering af ejerskab til
fordel for OD-forbrug, er der udsigt til, at denne forbrugergeneration i højere grad vil tage det deleøkonomiske forbrugsfænomen til sig (John 2013b:120). I refererede PwC-undersøgelse er det ligeledes de 18-24 årige respondenter, der udviser størst interesse i at deltage aktivt i deleøkonomien,
og samtidigt er den yngste gruppe forbrugere også dem, der er bedst repræsenteret blandt udbyderne
af p2p-deleøkonomi (PwC 2015:8, 10). Ejerskab som statussymbol svækkes i takt med digitaliseringens abundance-logik og en global materiel ressourceknaphed. Dette gælder ikke mindst blandt
de yngre forbrugere:
”Today, only one in two consumers agree with the statement “owning things is a good way to
show my status in society.” Four in five consumers agree that there are sometimes real advantages
to renting over owning, and adults ages 18 to 24 are nearly twice as likely as those 25 and older to
say that access is the new ownership.” (PwC 2015:19)

Særligt interessant i dette speciales kontekst er, at PwC-undersøgelsen peger på ”automotive sharing” (samkørsel, delebilsordninger og p2p-udlejning) som den form for deleøkonomi, som forbrugerne anser som den største succes. Forbrugere betragter i mindre og mindre grad bilen som et statussymbol, men udelukkende som et transportmiddel og især de yngre forbrugere nedprioriterer at
eje en bil (PwC 2015:19). Dette undersøgelsesresultat er vel at mærke opnået blandt amerikanske
forbrugere, der traditionelt set er et meget bilforbrugende folkefærd. Man kan forestille sig at de
danske forbrugere, for hvem biler er meget dyrere, måske i endnu højere grad vil undvære at eje
privatbiler fremover, men i stedet benytte sig af OD-bilforbrug i form af samkørsel, korttidsleje
eller delebilsordninger, måske faciliteret af netværkssider som GoMore
Da jeg ikke har talt med den specifikke gruppe af brugere, der anvender dette speciales undersøgte deleøkonomiske netværkssider, er det svært at dokumentere, hvorvidt de deler den
beskrevne nye forståelse af ejerskab og prioritering af tilgængelig. Min observation og analyse af
brugernes anvendelse af GoMore og resten af de undersøgte deleøkonomiske netværkssider viser
dog, at brugere udøver en ny forståelse af ejerskab. Når brugerne lejer og låner alt fra værktøj og
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biler til lejligheder og haver af hinanden, så viser det, at de deltagende brugere udøver og bidrager
til en forbrugskultur, der baserer sig på, at færre ejer, og flere har adgang til OD-forbrug. Brugerne
deltager i denne forbrugskultur via netværkssider, der udover at facilitere forskellige deleøkonomiske aktiviteter med genretræk fra SNS også lukrerer på, at brugernes anvendelse af internettet og
især SNS har lært dem en forbrugsadfærd, der hylder delehandlingen og prioriterer tilgængelighed
fremfor ejerskab.
5.2.4 Midt i en p2p-revolution? Midt i en deleøkonomisk revolution?
P2p-forbrugsdeling er ikke et nyt fænomen, men nyere digital teknologi i form af blandt andet mobiletelefoner med internetadgang og GPS, online betalingssystemer og utallige kommunikationssystemer har alt sammen gjort det lettere, sikrere og mere bekvemt for flere at deltage i deleøkonomiske aktiviteter, der strækker sig udover de involveredes nærmeste sociale netværk. PwCs undersøgelse af forbrugernes oplevelse af deleøkonomien viser, at den primære motivation i at deltage aktivt i deleøkonomien er muligheden for at spare penge og bekvemmeligheden i at forbruge OD
(PwC 2015:16). Men undersøgelsens respondenter giver også udtryk for, at mere værdiladede motivationer som fællesskab, tillid og miljøhensyn opleves som betydelige fordele ved at deltage i deleøkonomien. 78% af de respondenter, der kender til deleøkonomi mener, at deleøkonomi skaber et
stærkere fælleskab, ligesom 76% mener, at deleøkonomi er bedre for miljøet end almindeligt forbrug (PwC 2015:9,14,16,21).
Mange har store forhåbninger til deleøkonomien som forretningsinnovation for nye og
eksisterende virksomheder, som styrkende for sociale og interpersonelle fællesskaber i en urbaniseret og globaliseret verden og som en delvis løsning på de ressourceknapheds- og miljøproblemer,
som planeten er konfronteret med. Blandt deleøkonomiens ideologiske fortalere anses deleøkonomien som et skridt i retning af et grundlæggende anderledes samfund, hvor materielt forbrug er mere fællesskabsorienteret, frihedsskabende for forbrugeren og mere miljøbevidst. Følgende citat fra
en TED-talk af Rachel Botsman udtrykker tydeligt dette:
”I believe we're actually in a period where we're waking up from this humongous hangover of
emptiness and waste, and we're taking a leap to create a more sustainable system built to serve our
innate needs for community and individual identity. I believe it will be referred to as a revolution,
so to speak -- when society, faced with great challenges, made a seismic shift from individual getting and spending towards a rediscovery of collective good." (Botsman 2010)

Den fremtidsoptimistiske retorik, som findes hos en del af de deleøkonomiske aktører (Botsman
and Rogers 2011; Skytte 2014a; Chase 2015; Møl Dalsgaard 2014), spejler mange af de optimistiske forestillinger som de refererede netværksteoretikere (jf. Castells 1996a; Bauwens 2005; 2007;
Benkler 2006) har om informationsteknologiens betydning for samfundsudviklingen. Begge peger
på, at samfundsudviklingen er under markant indflydelse af internettet, der giver individet nye mu-
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ligheder for at agere uafhængigt og aktivt alene eller i netværks- og p2p-fællesskaber. Og de ser
dette som en strukturel og gennemgribende forandring af sociale samfundsforhold, der har et væsentligt socioøkonomisk og demokratisk potentiale. Særligt Bauwens beskrivelser af en p2prevolution har flere paralleller til den deleøkonomiske revolution som Botsman refererer til.
Bauwens (2007:26, 29) beskriver den reneste form for p2p-samfund som en samfundsrevolution,
der bryder med den traditionelle kapitalisme for at blive erstattet med et p2p-samfund, som han
kalder Together we have everything. Bauwens totale p2p-samfund kan også beskrives som det totale deleøkonomiske samfund. For at nå dette samfundsideal beskriver Bauwens, hvordan p2psamfundet skal bygge på en service og infrastruktur, hvor (fysiske) ressourcer og viden distribueres
frit mellem individer. Dette kan opnås med internettet som distributionskanal og min empiriske
analyse af netværkssider, der faciliterer p2p-deleøkonomi, belyser, hvordan distributionen af fysiske
ressourcer kan fungere i praksis. Bauwens beskriver også, hvordan p2p-samfundet skal indrettes
bæredygtigt, så verdens ressourceknaphed og miljøproblemer kan modarbejdes (Bauwens 2007:35–
36). Dette mener han kan opnås ved, at samfundet indrettes efter internettets abundance-logik, der
har gjort ejerskab mindre vigtigt og det at dele til en værdifuld handling:
”In the sphere of immaterial production, humanity is learning the laws of abundance, because nonrival goods gain in value through sharing. In this world we are evolving towards non-proprietary
licenses, participatory modes of production, and commons-oriented property forms. (…) The logic
of abundance has the potential to lead us to a reorganisation of our world to a level of higher complexity, moved principally by peer-to-peer logic. (…) So the challenge is to use the emergent logic
of abundance, and inject it into the world of scarcity.” (Bauwens 2007:35)

Jeg vil mene, at deleøkonomiske netværkssider som GoMore er en lille del af den infrastruktur, som
kan medvirke til, at internettets logik påvirker den offline og materielle verden. Netværkssider, der
faciliterer p2p-deleøkonomi, gør dette på et helt konkret plan ved at facilitere materiel forbrugsdeling. Men den SNS- og delingslogik, som disse sider er opbygget omkring, er også medvirkende til,
at en online immateriel logik kan påvirke et offline materielt forbrug.
Sammenhængen mellem netværksteoretikernes og de deleøkonomiske fortaleres fremtidsvisioner er åbenlyse, men fælles er også en lidt abstrakt og til tider postulerende beskrivelse af
grundlæggende samfundsforandringer til det bedre (Ingemann 2015). Selvom jeg til en vis grad
deler et optimistisk syn på deleøkonomiens potentiale, læner jeg mig op af en pragmatisk forståelse
af p2p-netværksstrukturer (herunder deleøkonomi) som et af flere træk ved det nuværende samfund.
Ligesom jeg forstår internettet som en facilitator af dele af denne udvikling fremfor at være bestemmende for udviklingen. Min komparative analyse af de 14 deleøkonomiske netværkssider og
den dybdegående analyse og observation af GoMore har vist empiriske eksempler på, hvordan internetteknologi faciliterer p2p-deleøkonomi. Og analysens empiriske resultater har også indikeret,
hvordan en særlig delingslogik og -kultur fra internetgenrer som SNS spiller en både direkte og
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indirekte rolle i netværkssidernes facilitering af deleøkonomisk forbrug. Min analyses empiriske
iagttagelser og resultater indikerer dermed mere generelle samfunds- og kulturforandringer, der
trækker tråde til teorikapitlets beskrivelser af netværkssamfundet og p2p. Jeg anser analysens belysning af, hvordan internettets teknologi og kultur faciliterer p2p-deleøkonomi som en konkret og
empirisk eksemplificering af teorikapitlets beskrivelse af internettets indflydelse på p2porganiseringer i netværkssamfundet. Min observation og analyse af, hvordan internettet faciliterer
p2p-deleøkonomi illustrerer en konkret udfordring af traditionelle hierarkiske forbrugsstrukturer, en
øget uafhængighed for den individuelle forbruger og nye muligheder for samarbejdende forbrugsfællesskaber. I forlængelse af dette mener jeg, at internettets facilitering af p2p-deleøkonomi har en
demokratiserende effekt for dele af forbrugskulturen. Netværkssider, der faciliterer p2pdeleøkonomi, er altså et eksempel på internettets demokratiserende effekt inden for et afgrænset
område.
En del af samfundets forbrugskultur går i en deleøkonomisk retning, og det går stærkt.
Forbrugerne har i løbet af de seneste år vænnet sig til i højere og højere grad at have et OD-forbrug
af underholdning/medieprodukter som musik, film og tv (DR Medieforskning 2014:34). Det kreative medieindhold/underholdningsforbrug er det første område, hvor OD-forbruget er slået igennem
og er blevet mainstream. Og der er god grund til at tro, at denne udvikling vil fortsætte og brede sig
til andre forbrugsområder (PwC 2015:25). På bare lidt over to måneder, hvor jeg har dokumenteret
antallet af danske GoMore-brugere, er antallet steget med mere end 35.00054. Dalberg Researchs
analyse til Erhvervsstyrelsen vurderer det nuværende danske markedspotentiale for deleøkonomi til
400-700 mio. DKK, mens det langsigtede potentiale vurderes til 2-3 mia. PwCs undersøgelse sætter
tilsvarende store tal på deleøkonomiens fremtid55 og vurderer blandt andet dette på baggrund af, at
72% af undersøgelsens respondenter siger, at de ser sig selv som forbrugere af deleøkonomi i løbet
af de næste to år, ligesom 51 % ser sig selv som udbydere af deleøkonomi indenfor den samme nære fremtid (PwC 2015:14, 17). Der er altså indikationer på, at samfundet på nogle områder bevæger
sig i en retning som minder om Bauwens’ Together we have everything-situation. Men som
Bauwens selv peger på, skal vejen til dette samfund støttes politisk og juridisk, mere end tilfældet er
i dag (Bauwens 2007:28). Internetteknologi og en delvis forandret forbrugskultur kan ikke gøre det
hele. Derfor melder alt fra intellektuelle, industriinteressenter og politikere56 til rådgivnings- og analysefirmaer og tænketanke57 sig i debatten om, hvordan det deleøkonomiske forbrugsfænomen skal
håndteres og reguleres. Nogle former for deleøkonomi medfører eksempelvis en risiko for forringet
forbrugerbeskyttelse, skattesnyd, ulige konkurrencevilkår og forværrede arbejdsforhold (bl.a. P1
Debat 2015; Klarskov 2015). I en dansk sammenhæng bliver deleøkonomiens udfordringer i øje-
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04.06.15 var tallet 277.469, mens det den 10.08.15 var 312.812, jf. 8.3
Vurderer den amerikanske omsætning på 335 milliarder i 2025 (PwC 2015).
56
(bl.a. Botsman and Rogers 2011; Skytte 2014a; P1 Debat 2015; Møl Dalsgaard 2014; Chase 2015; Alternativet n.d.)
57
(bl.a. PwC 2015; Dalberg Research 2014; Ellen Macarthur Foundation 2014)
55
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blikket både undersøgt og debatteret. Debatten handler både om, hvordan deleøkonomien kan hjælpes frem og hvordan den måske skader vores nuværende industri- og arbejdsmarkedsmodel (bl.a.
P1 Debat 2015; Ingemann 2015; Dalberg Research 2014; Skytte 2014b). I en artikel i Politiken den
14. august 2015 understreger erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen, at det er afgørende
at regulere deleøkonomien for at undgå skattesnyd og sikre forbrugerbeskyttelse, men fortæller
samtidig, at regeringen arbejder på en politisk plan for, hvordan deleøkonomien kan fremmes:
“så Danmark bliver et af de lande i EU, som er bedst til at integrere deleøkonomi i den almindelige
økonomi (…)Vi må erkende, at markedet for deleøkonomi er langt foran, hvor vi er politisk. Vi
skal f.eks. være meget bedre til at fortælle om, hvilke regelsæt der gælder ” (Klarskov 2015)

Mit bidrag til denne debat er en medievidenskabelig analyse af, hvordan p2p-deleøkonomi udspiller
sig på danske netværkssider med danske brugere. Den empiriske analyse har vist, at der er en tydelig sammenhæng mellem den bredt anvendte SNS-genre og netværkssider, der faciliterer p2pdeleøkonomi. Lighederne kommer primært til udtryk i forhold til, hvordan siderne er udformet og
måden hvorpå brugerne anvender dem, hvilket er interessant set ud fra en medievidenskabelig kontekst og måske for den deleøkonomiske branche selv. Men analysen og i særdeleshed dette diskussionskapitel har også åbnet op for en diskussion af p2p-deleøkonomi i et større perspektiv med netværkssamfundet og dets demokratiserende p2p-processer. Gennem analyse af enkelte deleøkonomiske netværkssider belyses internetkulturens netværks- og delingslogiks indflydelse på et offline
forbrugsfænomen, hvilket bidrager til en øget forståelse af forholdet mellem medier og samfund.
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6 Konklusion
Deleøkonomi er et meget omtalt og diskuteret emne i den offentlige debat. Nogle stemmer i debatten udtrykker bekymring for, at deleøkonomien skaber unfair konkurrencevilkår og svækker forbrugernes og arbejdstagernes rettigheder. Andre mener, at deleøkonomien er med til at skabe uafhængige forbrugere, meningsfulde interessefællesskaber mellem fremmede mennesker og er en
ressourcebesparende form for forbrug. Det at dele forbrugsvarer med andre er ikke et nyt fænomen,
men den informationsteknologiske udvikling har gjort det mere nemt, bekvemt og naturligt at deltage i deleøkonomisk forbrug med et større netværk af forbrugere. Mobiltelefoner med internet og
GPS, sikre online og mobile betalingsmetoder samt en internetkultur, der har lært folk at dele oplysninger og kommunikere med mennesker, de ikke nødvendigvis kender, er med til at bære deleøkonomien frem. En af specialets hyppigt refererede teoretikere er Michel Bauwens (2005; 2007).
Han udtalte for nylig om det deleøkonomiske forbrugsfænomens sammenhæng med internettet:
"I think an important change was, first of all, the internet (...) to be able to talk, share and work together in an easy way. It showed that it was possible and made people think differently about collaboration. I think that by doing this the internet made us think differently about life in general.
We started asking: if we can share online, and create something like Wikipedia and Linux, why
can't we do that in the rest of our lives?" (Bauwens [in press] 2015)

Målet med denne specialeafhandling har været at behandle deleøkonomien i en medievidenskabelig
kontekst ved at undersøge udvalgte netværkssider, der faciliterer p2p-deleøkonomi. Undersøgelsen
er foretaget i genreanalytisk perspektiv, hvor de deleøkonomiske netværkssiders centrale kendetegn
skulle belyses i samspil med SNS-genren. Analysen har ønsket at belyse netværkssider, der faciliterer p2p-deleøkonomi som en afgrænset type internetsider i tæt forbindelse med SNS-genren . Derudover har analysen ønsket at belyse, hvordan internetteknologi og -kultur kan facilitere offline
forbrug som p2p-deleøkonomi og dermed empirisk illustrere netværkssamfundets participatoriske
kultur og p2p-processers sammenhæng med internettet.
For at gøre dette foretog jeg først en komparativ analyse af 14 netværkssider, der faciliterer forskellige former for p2p-deleøkonomi. Siderne blev sammenlignet ud fra en række parametre, der karakteriserede deres deleøkonomiske formål og viste om siderne inkluderede: personlige brugerprofiler, en-til-en kommunikationssystemer, mulighed for brugerdeltagelse i form af indholdsskabelse og evalueringssystemer. Disse fire parametre blev fastsat ud fra dominerende elementer blandt de undersøgte sider samt identificerede centrale kendetegn ved SNS-genren. Brugerprofiler, en-til-en kommunikation samt brugerproduktion og –distribution af medieindhold er elementer, som de fleste SNS også indeholder, mens de deleøkonomiske siders evalueringssystemer
tjener nogle af de samme funktioner som SNS-genrens netværksforbindelser. Analysen viste mar-
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kante interne ligheder mellem netværkssider, der faciliterer p2p-deløkonomi, hvilket leder mig til at
betegne disse netværkssider som en selvstændig genretype med tætte bånd til SNS-genren.
Specialets dybdegående analyse af GoMore, der faciliterer p2p-biludlejning og samkørsel, føjede yderligere nuancer til karakteristikken af deleøkonomiske netværkssider. Den tekstnære analyse af GoMore viste blandt andet, at flere af sidens kernelementer på forskellig vis er med
til at opbygge tillid mellem brugere, hvilket er en forudsætning for at siden kan leve op til sit p2pdeleøkonomiske formål. GoMores detaljerede personlige brugerprofiler og evalueringssystem var
blandt de vigtigste elementer i denne tillidsopbygning, idet de hjælper den individuelle bruger med
at skabe troværdighed og tillid omkring sin person. Denne form for selvpræsentation, identitetsverificering og indirekte socialisering i netværkets adfærdsnorm, der ligger i disse kerneelementer, viste
markante ligheder med SNS-genrens brugerprofiler og netværksforbindelser. Ligeledes viste GoMore-brugernes aktive indholdsskabelse og skriftlige kommunikation tegn på flere ligheder med
SNS. På baggrund af de mange ligheder med SNS-genren vurderede jeg, at både GoMores producenter og brugere benytter deres genreerfaring med SNS i både udformningen og anvendelsen af
siden. Jeg vurderer desuden dette som medvirkende til, at brugerne føler sig mere trygge ved at benytte GoMore som facilitator af aftaler om billeje og samkørsel med fremmede mennesker, idet
siden minder om de SNS, som brugerne er vant til at anvende.
Udover de konkrete tekniske ligheder mellem SNS og de undersøgte sider, der faciliterer p2p-deleøkonomi, peger analysen også på indirekte sammenhænge. En af dem er en fælles
positiv forståelse af deling som et nøglebegreb til at beskrive, hvad det vil sige at deltage i en både
online og offline social verden. SNS-genren har promoveret delehandlingen som noget positivt,
socialt og naturligt (John 2013b). Og genrens opfordring til at dele private og abstrakte forhold som
”oplevelser” og ”dit liv” har forandret skellet mellem, hvad brugerne opfatter som privat og offentligt. Brugernes erfaring med denne internetkulturs forståelse af delehandlingen har indflydelse på
forbrugskulturer, ligesom det er en medvirkende faktor til forandring i forståelsen af ejerskab og
ejendom (bl.a. Benkler 2006; Bauwens 2005). I forlængelse af internettets og ikke mindst SNS’
delings- og abundance-logik, prioriterer forbrugere i stadig større grad tilgængelighed frem for ejerskab. Indtil nu har dette været tydeligst i forbruget af digitale varer, idet en stor andel af musik og
film forbruges OD i dag (DR Medieforskning 2014; PwC 2015). Men forventningen hos de deleøkonomiske fortalere er, at OD-forbrug i stigende grad vil brede sig til materielle forbrugsområder.
Specialets analyseresultater indikerer ligeledes dette ved at observere en konkret anvendelse af denne nye forståelse af ejerskab og prioritering af tilgængelighed i kraft af den aktive materielle forbrugsdeling, som foregår via de deleøkonomiske netværkssider. Det, at forbrugerne deltager aktivt i
deling af forbrugsvarer, er også udtryk for en participatorisk kultur samtidigt med, at det er et offline eksempel på produsage-kulturens opløsning af skellet mellem producent/distributør og bruger
(bl.a. Jenkins 2006; Bruns 2008). Produsage-begrebets sammensmeltning af producent og bruger
kan ses som et forhold, der beskriver selve den deleøkonomiske p2p-model, fordi individet både
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indtager en rolle som distributør/producent og som forbruger af materielle varer. Jeg ser p2pdeleøkonomi som et eksempel på, hvordan internettet faciliterer en participatorisk og netværksbaseret kultur, der udfordrer hierarkiske forbrugsstrukturer og gør individuelle forbrugere mere uafhængige. Den empiriske analyse af, hvordan p2p-deleøkonomi faciliteres af netværkssider som eksempelvis GoMore belyser dermed en participatorisk kultur i netværkssamfundet, hvor et aktivt
individ, alene og i samarbejdende netværk, har mere indflydelse på egne forbrugsvilkår. Dermed
kan internetfaciliteret p2p-deleøkonomi siges at demokratisere dele af forbrugskulturen.
Specialets medievidenskabelige forskningsbidrag bliver dermed en genreundersøgelse
og identifikation af centrale kendetegn ved netværkssider, der faciliterer p2p-deleøkonomi. Dette
leder til en karakteristik af disse sider som en selvstændig genre, der har tætte bånd til SNS-genren.
Samtidigt belyser specialets empiriske analyseresultater teoretiske aspekter knyttet til netværkssamfundet og til p2p. Specialets analyse og diskussion bidrager herved til teorien om netværkssamfundet ved at anvende den på et afgrænset empirisk felt, og omvendt åbner teorien op for en forståelse
af deleøkonomiske netværkssider i et større samfundsperspektiv. Den tekstnære medieanalyse er en
empirisk illustration af, hvordan forholdet mellem medier, sociale kulturer og økonomiske samfundsstrukturer kan udfolde sig.
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8 Bilag

8.1 Deleøkonomiske systemer

Kilde: Dalberg Research 2014, 7
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8.2 Figur 1
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* ahandyhand, By-Del, Cook with a Local, Del Jorden, GoMore, Jepti.dk, Resecond, Trunkbird, Trendsales, Airbnb,
Couchsurfing, eBay, TaskRabbit, Uber.
** Udgangspunktet for alle cases i Figur 1 er en p2p-model, hvor private (for)brugere er de primære aktører, men visse
anvendes også af professionelle til salg eller udlejning (særligt eBay og Trendsales, der heller ikke italesætter deres
forretning som deleøkonomisk, men som alligevel lever op til specialets definition af deleøkonomi, jf. afsnit 1.3 ).
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8.3 Skærmprint fra GoMore
Billede 1 – 20 er alle skærmprint fra www.gomore.dk

Billede 1: GoMores forside (10.07.15)
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Billede 2: GoMores forside - Samkørselsforside (10.07.15)

Billede 3: GoMores forside - Biludlejningsforside (10.07.15)
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Billede 4: Personlig brugerprofil (16.04.15)

Billede 5: Anbefalinger på personlig brugerprofil (16.04.15)
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Billede 6: Profiloprettelse (16.04.15) NB: Sammensat af flere skærmprint

Billede 7: Profiloprettelse – ”Din profil status” (10.07.15)
76

Billede 8: ”Superbruger”-krav (16.04.15)

Billede 9: Samkørselstilbud (10.07.15)

77

Billede 10: Billejetilbud (12.07.15) NB: Sammensat af flere skærmprint
78

Billede 11: Samkørselsforside - CO2 besparelse (27.07.15)

Billede 12: GoMore-apps forsider (27.07.15) NB: Sammensat af flere skærmprint

1,

2.

Billede 13: Brugeranbefaling efter gennemført billeje (10.07.15) NB: Sammensat af flere skærmprint
79

Billede 14: Indbakke – internt kommunikationssystem (31.07.15)

Billede 15: Brugersamtale - internt kommunikationssystem (31.07.15)

80

Billede 16: GoMore Manifestet (16.04.15)

Billede 17: Søgekriterier ifm. billeje (31.07.15)

81

Billede 18: Liftagent (10.07.15)

Billede 19: Oprettelse af lifttilbud (10.07.15)

82

Billede 20: Oprettelse af billejetilbud (10.07.15)
83

