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”Jeg har tillid til,

at andre passer på
min lejlighed.
Derfor tør jeg
dele
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ABSTRACT
“How about sharing your bed with me? An Airbnb case-study of trust in collaborative
consumption” is a master’s thesis paper, which examines trust in collaborative consumption
through a communicational perspective. The paper is centered on the accommodation-sharing
site Airbnb as a case example. Exemplified through the case, this thesis takes a multidimensional
approach on trust in collaborative consumption.

In this thesis, focus group interviews, expert interviews, and nethnographic research form the
empirical fundament. The two focus group interviews with users of Airbnb is the most important
data of this thesis and hold the key to important information about the users´ views on trust in
collaborative consumption. The empirical data will be analyzed through a theoretical framework
within the fields of sharing economy, branding, social media, and trust. Since sharing economy is
still a rather new trend, the academic research within this field is still rather undeveloped. Rachel
Botsman and Roo Rogers present the first conceptualization of the notion. Their views will be
highly incorporated in this research. Branding and social media theory will be applied in the
analysis to examine points of importance to the development of trust. Lastly, trust theory
represented by sociologists Niklas Luhmann and Anthony Giddens will sum up the results of the
branding and social media analysis, thoroughly elaborating on trust in collaborative consumption.

The paper concludes that trust in collaborative consumption arises from trust between users and
trust in Airbnb as a company. Especially the trust between users is crucial. Trust in Airbnb exists
because of trust related to other users in Airbnb’s online community. A successful community is
crucial in building brand loyalty. A reliable brand creates trust as well. Airbnb’s brand is
trustworthy because of the alignment between brand identity and image. The total sum of trust is
also affected by users´ experiences with the use of social media. Having experiences from social
media, users find it easy to create online identities and to trust other online identities. Finally, this
paper concludes that the establishment of trust in collaborative consumption is based on both the
user´s experiences and the specific context in which the consumption occurs.
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”Über, verdens største taxaselskab, ejer ikke et køretøj. Facebook, verdens mest populære medie,
skaber ikke selv indhold. Airbnb, verdens største udbyder af overnatningsmuligheder, ejer ikke
fast ejendom. Det sker noget spændende her” (techcrunch.com).

Således skrev netmediet Techcrunch1 i starten af maj 2015. Techcrunch beskriver det, som vi i
Danmark kalder for deleøkonomi. Det er en industri, som PricewaterhouseCooper (PwC) i 2013
vurderede til at være 15 milliarder dollars værd på globalt plan. Det er kun baseret på de fem
største deleøkonomisektorer. PwC spår, at de samme sektorer vil være gode for 335 milliarder
dollars i 2025 (bilag 1).

Denne nye tendens – deleøkonomien - har spredt sig i vores samfund. Vi begynder at dyrke det
hjemmelavede, autentiske og genbrugte. Reklamebranchen fortæller os ikke længere
udelukkende, hvor meget vi mangler en ny bil, men gør os opmærksomme på, at den vi allerede
ejer står stille 22 timer i døgnet (Jyllandsposten, 2014). Vi kan dele vores bil, lejlighed, trailer,
kjole, sågar en gammel shampoo eller et overskydende måltid. I deleøkonomien ser vi en
udvikling, hvor forbrugerne ikke længere udelukkende vil eje, men blot have adgang til ydelser
eller produkter.

En virksomhed, der formår at udnytte deleøkonomiens forbrugsformer, er delevirksomheden
Airbnb. I Danmark er dette navn stadig ukendt for nogle, men flere og flere danskere har
efterhånden stiftet bekendtskab med eller hørt om virksomheden. Går man ind på airbnb.dk,
bliver man mødt af et hav af overnatningsmuligheder i hele verden. For eksempel en et-værelses i
Paris, et beach house i Californien eller et sommerhus ved den jyske vestkyst. Alt sammen udbudt
af private mennesker, der af en eller anden årsag ønsker at dele deres ejendom med andre. Det
kommer vi tilbage til senere.

Rachel Botsman er deleøkonomiens forgangskvinde. Hun er den første, der har forsøgt at
teoretisere og begrebsliggøre deleøkonomien. I 2010 udgav hun sammen med Roo Rogers

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Techcrunch er et online medie, der beskæftiger sig med teknologi trends. Siden har over 12 millioner unikke besøgende og mere
end 37 millioner sidevisninger om måneden
1
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bogen ”What’s Mine Is Yours”. Hun er i øjeblikket i gang med søsætte den første uddannelse i
deleøkonomi på Oxford University (Botsman, 2015). Botsman og Rogers opstiller i bogen fire
faktorer, der skal være til stede, før deleøkonomi kan opstå og fungere. Det drejer sig om en
tilstrækkelig stor mængde mennesker, der ønsker at dele. Det drejer sig om ting eller genstande,
der er delevenlige. Det drejer sig om tro på fællesskab. Og sidst, men ikke mindst, drejer det sig
om tillid til fremmede mennesker. Botsmans og Rogers’ bog er grunden til, at dette speciale
opstod. Den er kreativ, velskrevet, informativ og inspirerende. Vi har dog måttet sande, at der
endnu mangler forskning om deleøkonomi. Derfor blev vi inspireret til at dykke ned i fænomenet.
Særligt Botsmans og Rogers’ sidstnævnte forudsætning for deleøkonomi; tillid til fremmede
mennesker fangede vores opmærksomhed. Den danske pendant til Botsman og Rogers hedder
Claus Skytte. Han udgav den første danske bog om deleøkonomi i december 2014. Han tilslutter
sig vigtigheden af tillid: ”Der skal være tillid tilstede, før man tør at dele med hinanden” (bilag 2).

Anne Sofie Kirkegaard er Kommunikation og PR Manager hos Airbnb i Norden. Hun fremhæver
også vigtigheden af tillid i deleøkonomi: ”Jeg tror, at tillid absolut er den vigtigste faktor for, at
delingen skal kunne lykkedes” (bilag 3). For at Airbnb, som er omdrejningspunkt for dette
speciale, kan eksistere og fungere, er tillid essentielt. Derfor besluttede vi os for at udforske tillid i
deleøkonomi gennem et studie af Airbnb.

Den tyske sociolog Niklas Luhmann beskrev allerede i 1973, at teknologisk fremskridt skaber
større behov for tillid. Tillid fungerer som en kompleksitetsreducerende funktion i et samfund der,
på grund af den teknologiske udvikling, bliver stadigt mere komplekst (Luhmann, 1973:8). Selvom
Luhmanns ord er skrevet for mere end 40 år siden, er de stadig aktuelle. Luhmann havde næppe
deleøkonomi og sociale medier i tankerne, da han skrev om den teknologiske udvikling. Alligevel
har den teknologiske udvikling i form af sociale medier sat skub i deleøkonomien og givet os
mulighed for at dele med mennesker, vi aldrig har mødt. Det faktum, at vi kan kommunikere og
dele med fremmede mennesker, kræver en større mængde tillid.
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I Danmark har vi den højeste score inden for social tillid, hvor mere end tre ud af fire personer
stoler på andre mennesker (Svendsen, 2012:18). Vi lever i et velfærdssamfund, som er skabt til, at
vi kan stole på og dele med hinanden. Men hvor kommer denne tillid til fremmede fra?
Vi finder det interessant at udforske tillid i deleøkonomi, da en forståelse for brugernes tillid vil
kunne bidrage med brugbare indsigter for organisationer og virksomheder, der praktiserer
deleøkonomi. Det er relevant for branchen at vide, hvordan tillid opstår, og hvilke faktorer der
påvirker tilliden.

Dette leder os til følgende problemformulering:

Hvordan opstår der tillid mellem Airbnb og dens brugere?
1.

Hvad er deleøkonomi, og hvorfor indgår Airbnbs brugere i delesituationer?

2.

Hvilken rolle spiller troværdighed for Airbnbs brand i dannelsen af tillid?

3.

Er Airbnb et socialt medie, og hvordan påvirker sociale medier
tillidsdannelsen i delesituationer?

4.

Hvilken form for tillid er der mellem Airbnb og dens brugere, og hvordan
opstår den?
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For at sikre at læser forstår problemformuleringen rigtigt, finder vi det væsentligt at uddybe
betydningen af tre begreber, som kan have flertydige definitioner og dermed læses forskelligt.
De omtalte begreber er tillid, deleøkonomi og sociale medier.

I problemformuleringen bruger vi begrebet tillid. Gyldendals Den Store Danske definerer tillid
som: ”Troen på pålideligheden hos en anden person” (denstoredanske.dk). I dette speciale skal
tillid forstås todelt, da vi både behandler tillid mellem brugere og tillid til en virksomhed. Vi
mener, at begge tillidsfaktorer er afgørende for deleøkonomiens eksistensgrundlag. Til at studere
begrebet tillid benytter vi Luhmanns teori, der undersøger tillid til individet og tillid til systemet
(Luhmann, 1973). Tillid er tæt knyttet til troværdighed og bliver igennem dette speciale brugt i
forbindelse med hinanden. Vi ser tillid som et naturligt resultat af troværdighed, og referer derfor
til troværdighed som en selvfølge i forbindelse med tillid.

Begrebet deleøkonomi forstås som den handling, vi foretager os, når vi deler, lejer, udveksler,
låner og bytter med hinanden. I dette speciale ser vi på den del af deleøkonomien, der handler
om at leje. Deleøkonomi er en ny form for samfundsøkonomi, der stadig får større indflydelse på
vores måde at leve på. Erhvervsstyrelsen skriver i en rapport, at deleøkonomi har en række
fællestræk og berøringsflader med koncepter som ”sharing economy”, ”cirkulær økonomi” og
”collaborative consumption” (bilag 4). Begreberne sætter spørgsmålstegn ved den
grundlæggende rollefordeling mellem forbruger og virksomhed, samt fordeling af ansvar og
ejerskab. En dybere gennemgang af begrebet forekommer ved videre læsning.

Når vi i specialet bruger begrebet sociale medier, forstår vi det i en bredere forstand end blot de
typiske platforme. Kaplan og Haenlein definerer sociale medier således: ”Social Media is a group
of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web
2.0, and that allow the creation and exchange of User Generated Content” (Kaplan og Haenlein,
2010:61). Vores forståelse af sociale medier lægger sig op ad denne definition. Derfor dækker
sociale medier over den sociale adfærd, vi har på internettet og interaktionen med andre brugere.
Gennem specialet bruger vi desuden begrebet brugergeneret indhold, der dækker over indhold,
som brugere producerer og uploader på internettet (Kaplan og Haenlein, 2010). I forlængelse af
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sociale medier bruger vi også begrebet community, der dækker over Airbnbs sociale forum, hvor
brugere aktivt kan interagere med hinanden.
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I det følgende afsnit skaber vi overblik over specialets opbygning. Da der ikke findes akademisk
litteratur om tillid i deleøkonomi, har vi opstillet specialets problemformulering således, at vi
kommer igennem en række underspørgsmål, der hver især repræsenterer et led i tillidsdannelse. I
første analyse sætter vi scenen ved at undersøge, hvad deleøkonomi er, og hvorfor den
eksisterer. Med dette på plads er vi i stand til at dykke dybere ned i tillidsdannelsen til Airbnb.
Det gør vi gennem yderligere to analyser. Den ene handler om tillidsdannelse gennem et
troværdigt brand, og den anden handler om tillidsdannelse gennem sociale medier. Til sidst
bearbejder vi resultaterne fra de to analyser gennem specialets sidste analyse, der handler om
hvilken form for tillid, der er mellem Airbnb og dens brugere. I det følgende afsnit uddyber vi
ovenstående, samt forklarer hvilke teorier og empirisk materiale, der skal hjælpe med at besvare
problemformulering og underspørgsmål.

SAMMENHÆNG MELLEM TEORIAPPARAT OG EMPIRISK METODE
For at besvare specialets første underspørgsmål foretager vi en analyse af, hvad begrebet
deleøkonomi dækker over. Vi beskriver deleøkonomi ved hjælp af Rachel Botsmans og Roo
Rogers’ bog om deleøkonomi. Vi benytter desuden empirisk materiale i form af interviews af
Claus Skytte og Bent Greve, der er eksperter i deleøkonomi, for at beskrive deleøkonomi i en
dansk kontekst. For at skabe dybere forståelse af fænomenet deleøkonomi analyserer vi Airbnbbrugernes incitamenter for at indgå i delesituationer. Denne analyse tager udgangspunkt i
empirisk materiale bestående af to fokusgruppeinterviews med brugere af Airbnb. Beskrivelsen af
deleøkonomi og analysen af brugernes incitamenter danner specialets fundament og giver os
viden, der er nødvendig for at undersøge tillidsdannelsen i delesituationer.

Det andet underspørgsmål berører et troværdigt brands rolle i tillidsskabelse. For at studere om
Airbnb er et troværdigt brand, må vi først analysere virksomhedens eksterne kommunikation, der i
specialet består af uddrag af Airbnbs hjemmeside. Vi anvender teori af Elisabeth Hoff-Clausen,
der beskæftiger sig med online ethos, for at konkludere, hvordan Airbnb brander sig. Dette
efterfølges af en analyse af Airbnbs organisatoriske identitet og image. Dennis A. Gioia, Majken
Schultz og Kevin G. Corley beskæftiger sig med, hvordan overensstemmelse mellem
virksomheders identitet og image medfører troværdighed. For at konkludere på Airbnbs identitet
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inddrager vi interviewet med Anne Sofie Kirkegaard fra Airbnb og observationer fra Airbnbs
danske kontor. Dette danner i samspil med konklusionerne om Airbnbs eksterne kommunikation
grundlag for af konkludere på Airbnbs identitet. For at belyse Airbnbs image blandt brugerne
inddrager vi fokusgruppeinterviewene. Efter denne analyse er vi i stand til at konkludere, om der
forekommer overensstemmelse mellem ekstern kommunikation, identitet og image, og deraf om
Airbnb fremstår som et troværdigt brand.

I specialets tredje underspørgsmål studerer vi sociale mediers betydning i tillidsdannelse.
Først studerer vi Airbnbs rolle som socialt medie. Til at analysere Airbnb som socialt medie
anvender vi uddrag af Airbnbs hjemmeside for at konkludere på betydningen af profiler som
brugergenereret indhold i communities. Dernæst studerer vi brugernes opfattelse af forskelle og
ligheder mellem Airbnb og Facebook. Denne analyse gør os i stand til at konkludere på
Facebooks indflydelse på brugernes færden på Airbnbs hjemmeside. Efterfølgende analyserer vi
betydningen af Airbnb som community i forhold til brugernes tillid til Airbnb, herunder en analyse
af hvordan Airbnbs community skaber tillid blandt brugere. Vi inddrager empirisk materiale i form
af en netnografisk undersøgelse, for at skabe et overblik over, hvilke tillidsskabende faktorer der
findes i Airbnbs community. Denne viden bruges i samspil med fokusgruppeinterviewene til at
belyse, hvilken rolle brugergenereret indhold har i skabelsen af tillid. Vi anvender to teoretiske
tilgange i analysen af sociale mediers rolle i tillidsskabelse. Andreas M. Kaplan og Michael
Haenlein definerer et sociale medie i forhold til brugergenereret indhold, mens Michel Laroche,
Mohammed R. Habibi og Marie-Odile Richard beskæftiger sig med, hvordan et brand community
skaber tillid og loyalitet. Teorierne bidrager til at belyse, hvordan sociale medier, brugergeneret
indhold og communities påvirker tilliden i deleøkonomi.

I fjerde underspørgsmål analyserer vi, hvad tillid består af, og hvordan tillid opstår ved at trække
på konklusioner fra de foregående analyser. Konklusionerne fra de foregående analyser vil
således danne grundlag for en diskussion af, hvad det er for en slags tillid, der er mellem Airbnb
og dens brugere, og hvordan den opstår. I denne analyse inddrager vi vores
fokusgruppeinterviews til at analysere, hvordan tillid opstår hos brugerne. Til at belyse vores
empiri benytter vi den tyske sociolog Niklas Luhmanns teori om tillid for at undersøge hvilken
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form for tillid, der findes i delesituationer. Da Luhmanns teori på visse områder ikke er
fyldestgørende, inddrager vi Harrison McKnight, Vivek Choudhury og Charles Kacmar og deres
teori om at opbygge tillid til en webbaseret e-handel. Vi inddrager desuden den britiske sociolog
Anthony Giddens og hans syn på tillid, da hans pointer bidrager til at nuanceret studie af tillid.
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I arbejdet med specialets problemstilling, har vi undervejs gjort mange til- og fravalg for at
snævre emnet ind og konkretisere vores studie af deleøkonomi. I følgende afsnit tager vi stilling
til, hvad vi har måttet afgrænse os fra at undersøge i specialets analyse.

Vi har valgt at bruge Airbnb som specialets case. Derved har vi allerede indsnævret vores blik fra
at undersøge deleøkonomiindustrien og dens mange forskellige virksomheder til at koncentrere
specialet om Airbnb. Denne afgrænsning har sikret en fokuseret analyse, som går i dybden med
den valgte case. Vi har valgt Airbnb fremfor andre interessante delevirksomheder, fordi vi ønsker
at studere tillid, der hvor kravet om tillid er vigtigt: I delesituationer, hvor man deler sit private
hjem og ejendele med fremmede. Airbnbs omfang gør desuden virksomheden oplagt som
specialets case, da den forbinder mere end 100.000 mennesker verden over hver dag (bilag 3).
Airbnbs størrelse vil muliggøre en omfattende og grundig empiriindsamling.

TEORETISK AFGRÆNSNING
En af specialets vigtigste teoretikere er Niklas Luhmann. Vi inddrager Luhmann, når vi beskæftiger
os med hvilken form for tillid, der er mellem Airbnb og dens brugere. Hans værk om tillid fra 1973
er bærende teori i specialet. Derved afgrænser vi os fra at inkludere Luhmanns hovedværk om
sociale systemer: ”Soziale Systeme”. Luhmanns tillidsværk handler om persontillid og systemtillid.
Særligt delen om systemtillid lægger sig op ad Soziale Systeme. Soziale Systeme handler om
sociale systemer og deres iagttagelse af omverden, mens Luhmanns tillidsværk selvsagt er
centreret om tillid, hvorfor det er mest brugbart i besvarelsen af specialets problemformulering
om tillid. Endvidere afgrænser vi os til kun at inddrage de begreber og modeller fra specialets
teorier, som er relevante for vores besvarelse af specialets problemformulering.

METODISK AFGRÆNSNING
Vi har valgt at afgrænse os fra at inddrage kvantitative forskningsmetoder i form af større
spørgeskemaundersøgelser fra brugerne. Sådan en undersøgelse kunne have bidraget til at få
generel og faktuel data om et større udsnit af brugerne. Fordi specialets formål er at forstå
betydningen af tillid i delesituationer og brugernes opfattelse af verden inden for Airbnbs lejer-
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og udlejerramme, er en kvalitativ metode mere brugbar til forstå individet. Da vi alligevel har
valgt at bruge en gren af den kvantitative forskningsmetode i form af en kvantificering af en
netnografisk undersøgelse, bunder det i et ønske om at få et overblik over, hvilke brugere og
profiltyper der findes på Airbnbs hjemmeside.

EMPIRISK AFGRÆNSNING
Vi vælger at afholde to fokusgruppeinterviews med brugere af Airbnb. Kravet til deltagerne er, at
de skal have indgående kendskab til Airbnb og have afprøvet konceptet. Vi har således afgrænset
os fra at interviewe personer, der ikke har prøvet at bruge Airbnb. Det kunne have været
interessant at undersøge, hvorfor nogle mennesker ikke ønsker at dele, og man kunne ligeledes
have undersøgt brudt tillid i forbindelse med deling. Vi har valgt denne afgrænsning, da vores
formål er at undersøge tillid i relation til Airbnb og dens brugere.

I vores empiriske arbejde med Airbnbs brugere har vi valgt ikke at foretage en kulturel opdeling.
Dette betyder, at vi ikke forholder os til, hvilket land eller kultur den enkelte bruger af Airbnb
kommer fra, selvom der kan være interessante problematikker og perspektiver i sådan en
undersøgelse. Det kunne være spændende at belyse, om der er forskel på den tillid, man udviser
til forskellige befolkningsgrupper, men en sådan analyse ville kræve et andet fokus, teoriapparat
og empirisk data, hvilket ville resultere i en hel anden opgave.

I analysen af troværdigheden af Airbnbs brand studerer vi hjemmesiden airbnb.dk, da vi finder
den repræsentativ for den eksterne kommunikation. Vi har dermed afgrænset os fra at kigge på
virksomhedens andre kommunikationskanaler, da vi vurderer, at hjemmesiden er den platform,
hvor Airbnb kommunikerer tydeligst til omverdenen.
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For at besvare specialets problemformulering påtager vi os en socialkonstruktivistisk tilgang til
undersøgelsesfeltet. Vi afdækker et samfundsmæssigt fænomen, der er opstået via historiske og
sociale processer, og som ikke er evigt eller uforanderligt (Rasborg, 2004:349). Med den
antagelse påstår vi, at deleøkonomi og tillid er socialkonstruktivistiske fænomener. Med en
socialkonstruktivistisk tilgang antager vi, at virkeligheden præges og formes af den enkeltes
erkendelse af den (Rasborg, 2004:349). Virkeligheden er altså ikke en objektiv realitet, der
eksisterer uafhængigt af vores erkendelse af den, men derimod et produkt af menneskelig
handling. Socialkonstruktivismen sætter særligt fokus på den sociale interaktion, der findes
mellem mennesker (Rasborg, 2004:350). Vores socialkonstruktivistiske tilgang i indeværende
speciale er erkendelsesteoretisk. Det betyder, at vi antager, at erkendelsen bestemmes af den
sociale kontekst (Larsen, 2005:127). Derved afstår vi fra at tage højde for den ontologiske
konstruktivisme, der hævder, at også erkendelsens genstand er social bestemt, og at
virkeligheden ikke eksisterer i sig selv, men kun i form af vores erkendelse af den (Larsen,
2005:129).

Berger og Luckmann beskæftiger sig med videnssociologisk socialkonstruktivisme, der fokuserer
på sociale processer, hvorigennem vores almindelige common-sense viden skabes og
reproduceres (Larsen, 2005:130). De flytter altså fokus fra den udelukkende videnskabelige viden,
som den klassiske videnssociologi beskæftiger sig med, til den almindelige hverdagsviden, der
erkendes forskelligt af forskellige individer (Larsen, 2005:131). Berger og Luckmanns tilgang er
derfor oplagt at bruge i indeværende speciale, da vi netop ønsker at få viden om de enkelte
individers hverdagsviden om tillid.

Udgangspunktet for Berger og Luckmanns socialkonstruktivisme er intentionalitets-begrebet, der
gør individer til aktive konstruktører af verdenen (Rasborg, 2004:369). Samfundet er et produkt af
gentagne handlingsmønstre hos individet, som kan ende i varige, samfundsmæssige institutioner
(Larsen, 2005:135). Individernes aktive konstruktion består således i den daglige interaktion, hvor
vi opbygger bestemte vaner, rutiner og måder at tolke handlinger på (Larsen, 2005:135). Dette
kalder Berger og Luckmann for typificering. Denne proces kan overføres til udviklingen af
deleøkonomien og institutioner som Airbnb. Disse fænomener eller organisationer opstår i
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objektiveringsprocessen, når individers aktive interaktioner i form af deling institutionaliseres og
løsriver sig fra det enkelte individs intentionalitet (Larsen, 2005:135) (Rasborg, 2004:369).
Udbredelsen af deleøkonomi sker gennem internalisering, hvor ’nye’ individer overtager et
verdensbillede, som andre, der her skal forstås som first movers inden for deling og deleøkonomi,
har skabt. Videregivelse af dette samfundsfænomen sker gennem eksternalisering, hvor de
tidligere ’nye’ individer gør deres subjektive fortolkninger tilgængelig for andre gennem sproget
(Larsen, 2005:135). Processen afspejler udbredelsen af deleøkonomi og Airbnb som virksomhed,
samt hvilke processer det enkelte individ gennemgår i mødet med deleøkonomi.

Det socialkonstruktivistiske perspektiv kommer desuden til udtryk i vores empiriindsamling, der i
høj grad består af kvalitative interviews. Kvale forklarer, at man med det kvalitative
forskningsinterview søger at forstå interviewpersonernes verdensbilleder (Kvale, 2008). Det er
altså formålet med fokusgruppeinterviewene at forstå interviewpersonernes oplevelse af
fænomenet deleøkonomi.

Ved at påtage os et socialkonstruktivistisk perspektiv er der viden, vi ikke kan producere.
Socialkonstruktivismen anser – i modsætning til realismen, der tror på en endegyldig sandhed –
virkeligheden som afhængig af det enkelte menneske og dettes fortolkning (Rasborg, 2004:349).
Det socialkonstruktivistiske perspektiv vil derfor ikke hjælpe os frem til en endegyldig viden, da
det, vi undersøger, er konstant foranderligt og flydende, ligesom resultaterne påvirkes og formes
gennem den måde, vi som forskere agerer.

TEORIAPPARATETS LINK TIL SOCIALKONSTRUKTIVISME
Inden vi præsenterer specialets teoriapparat, finder vi det nødvendigt at knytte vores teoretiske
overvejelser og valg op på vores videnskabsteoretiske tilgang. Specialets teoriapparat består af
teori, der beskæftiger sig med deleøkonomi, branding, sociale medier og tillid. Vi tilgår disse
teorier gennem det socialkonstruktivistiske videnskabsteoretiske perspektiv. Det er oplagt, da
både branding, sociale medier og tillid kan ses som sociale konstruktioner, der opstår og formes
af de enkelte individers erkendelse af dem.
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Inden for branding bruger vi Gioia et al., der arbejder med organisatorisk identitet og image. En
opfattelse af et brands image, er en socialkonstruktivistisk proces, der er individuel og konstrueres
ud fra den enkeltes sociale sammenhænge. Gioia et al. argumenterer for, at en organisations
identitet og image er sammensat af sociale konstruktioner, selv når man anskuer der fra
individniveau (Gioia et al., 2009:64). En opfattelse af identitet og image bygger således på eget
erfaringsgrundlag og er et resultat af den enkeltes sociale konstruktion. De argumenterer for,
hvordan man opfatter et brand gennem individuelle, kontekstbaserede opfattelser af verden, hvor
det derfor ikke er muligt at få en objektiv fuldstændig sandhed.

Når vi i specialet beskæftiger os med sociale medier, bruger vi Kaplan og Haenlein til et
perspektiv om brugergeneret indhold og Laroche et al. til at sætte perspektiv på brand
communities. Ved at tilgå betydningen af sociale medier for deleøkonomi gennem et
socialkonstruktivistisk perspektiv erkender vi, at der ikke er nogen endegyldig, enstemmig
sandhed om sociale mediers betydning i deleøkonomien. Den afhænger derimod af den enkeltes
opfattelse af fænomenet i den pågældende kontekst.

Til sidst bliver tillidsperspektivet behandlet ved hjælp af Luhmanns og Giddens’ syn på tillid
suppleret med McKnight et al., der har forsket i web-baseret tillid. Tillid til systemer og tillid til
personer afhænger netop af den enkeltes opfattelse og konteksten, den finder sted i, hvilket kan
betegnes som en socialkonstruktivistisk proces.

Det socialkonstruktivistiske perspektiv gennemsyrer dette speciale. Specialets undersøgelsesfelt,
den teoretiske ramme og den empiriske dataindsamling er overordnet set underlagt en
socialkonstruktivistisk tilgang til vidensproduktion. Det betyder, at vi erkender, at vores rolle som
forskere skaber en subjektiv indblanding og påvirkning af det undersøgte fænomen.
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Vi redegør i det følgende afsnit for vores teoriapparat, der er en sammensætning af teorier, som
beskæftiger sig med deleøkonomi, branding, sociale medier og tillid.

DELEØKONOMI
For at udforske og undersøge begrebet deleøkonomi, adopterer vi, men udfordrer også, Rachel
Botsman og Roo Rogers tanker om deleøkonomi. De udgav i 2010 den første bog om
deleøkonomi ”What’s Mine Is Yours”. Bogen kategoriserer deleøkonomien og forklarer hvilke
processer og elementer, fænomenet dækker over. Der eksisterer, os bekendt, endnu ikke
videnskabslig, empirisk bekræftet teorier eller artikler om deleøkonomi. Derfor inddrager vi i
stedet Botsman og Rogers’ tanker og ideer om deleøkonomi som teori, dog med forbehold.
Bogen forholder sig positivt til deleøkonomi, og der er ikke empirisk bevis for korrektheden af
deres teser. Alligevel mener vi, at denne litteratur kan bidrage til vores speciale. Vi kan trække på
deres erfaringer med deleøkonomi, som de i en årrække har beskæftiget sig intensivt med.
Gennem specialet forsøger vi at holde Botsman og Rogers’ pointer op imod vores egen empiri,
for at skabe en nuanceret tilgang til fænomenet deleøkonomi. Da litteraturen om deleøkonomi
som sagt er begrænset, finder vi det nødvendigt at supplere med andre teorier, som vil blive
præsenteret i det følgende.

BRANDING
For at analysere Airbnbs troværdighed overfor brugerne foretager vi en analyse af brandet.
Analysen er en kombination af to teoretiske tilgange bestående af Elisabeth Hoff-Clausens teori
om online ethos og Gioia et al.’s teori om organisatorisk identitet og image. Hoff-Clausens teori
bidrager til at analysere, om der forekommer retorisk ethos på airbnb.dk, som skaber
troværdighed og dermed tillid (Hoff-Clausen, 2008), mens vi gennem Gioia et al.’s teori
efterfølgende redegør for forholdet mellem image og identitet. Gioia et al. anerkender
forbrugeren, som en aktiv deltager i dannelsen af et corporate brand og undersøger
sammenspillet mellem organisatorisk identitet og image (Gioia et el., 2000). I analysen af Airbnbs
brand benytter vi dele af specialets empiriske data, herunder interview af Airbnb og
fokusgruppeinterviews af brugerne.
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ONLINE ETHOS
Til at analysere Airbnbs eksterne kommunikation bruger vi elementer fra Elisabeth Hoff-Clausens
bog om online ethos. Hun arbejder med online ethos på hjemmesider (Hoff-Clausen, 2008). I en
analyse af Airbnbs hjemmeside og dermed den eksterne kommunikation belyser vi, hvordan
brugergenererede hjemmesider skaber retorisk online ethos, som giver hjemmesiden
troværdighed. Ethos på hjemmesider opbygges igennem tre faser: 1) rammesætningen, 2)
interaktionen og 3) opretholdelse af retorisk handlekraft (Hoff-Clausen, 2008:146-156). I analysen
af Airbnbs eksterne kommunikation studerer vi således hjemmesiden gennem disse faser for at
klarlægge, om Airbnb opnår retorisk ethos gennem hjemmesidens æstetik, struktur og indhold.
En sådan analyse hjælper os med at studere Airbnbs eksterne kommunikation og dermed
brandets troværdighed.

ORGANISATORISK IDENTITET OG IMAGE
Gioia et al. udviklede i 2000 en teori om ”Organizational Identity, Image and Adaptive
Instability”, der handler om samspillet mellem organisatorisk identitet og image. De præsenterer
begrebet organizational identity, der beskriver hvordan organisationens medlemmer opfatter
organisationen. Det er et flydende og dynamisk begreb, der tilpasser sig omgivelserne over tid
(Gioia et al., 2000). Dermed adskiller begrebsdefinitionen sig fra tidligere definitioner, der ser
identitet som en konstant og vedvarende kerne i organisationen (Gioia et al., 2000). Gioia et al.
understreger vigtigheden af, at organisationer skal besidde evnen til hele tiden at kunne tilpasse
sig en stadigt mere turbulent omverden for at sikre organisationens overlevelse (Gioia et al.,
2000).

Gioia et al.’s andet begreb er organizational image, som beskriver hvordan virksomhedens
omverden opfatter virksomheden. Dette koncept blev udviklet af Berg (1985), som har en ekstern
tilgang til begrebet og definerer image "as the public's perception or impression of an
organization" (Berg og Gagliardi, 1985). Begrebet organisatoriske image har et eksternt
perspektiv og beskæftiger sig med, hvordan omverdenen rent faktisk opfatter organisationen
(Berg, 1985). På den anden side kan man benytte et internt image-perspektiv, der arbejder med
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hvordan organisationens medlemmer tror, at andre opfatter organisationen. Dette er dog ikke
relevant for indeværende speciale, da specialet beskæftiger sig med, hvordan brugerne får tillid
til Airbnbs brand. Tillid til et brand forudsætter konsistens mellem identitet og image, da det øger
brandets troværdighed og i sidste ende brugernes tillid til brandet. Ved at undersøge Airbnbs
image fra et brugerperspektiv benytter vi en ekstern tilgang til begrebet. Teorien er relevant i
besvarelse af specialets problemstilling, fordi den beskæftiger sig med hvordan samspillet mellem
identitet og image skaber et troværdigt brand (Gioia et al., 2000:67).

SOCIALE MEDIER
I vores analyse af tillid på sociale medier i deleøkonomi er det nødvendigt at arbejde med
definitionen af et socialt medie. Både for at belyse, hvordan sociale medier påvirker
tillidsdannelsen i delesituationer, men også for at diskutere airbnb.dk som socialt medie eller
community. Kaplan og Haenlein definerer sociale medier i forhold til web 2.0 og brugergenereret
indhold. Laroche et al. analyserer, hvordan fordele ved et online brand community skaber brand
tillid og brand loyalitet. Teorierne supplerer hinanden og skaber en fyldestgørende forståelse for,
hvordan sociale medier påvirker Airbnb i tillidsdannelsen.

SOCIALE MEDIER, WEB 2.0 OG BRUGERGENERERET INDHOLD
Web 2.0 er en betegnelse for, hvordan udviklere og slutbrugere i 2004 begyndte at bruge World
Wide Web: Platforme, hvor indhold og applikationer ikke udelukkende laves og offentliggøres af
enkelte personer, men snarere kontinuerligt justeres af alle brugere i en deltagende og
samarbejdende proces (Kaplan og Haenlein, 2010:61). Web 2.0 betragtes som den platform, der
medførte evolutionen af sociale medier (Kaplan og Haenlein, 2010:61). Brugergeneret indhold
forklares som summen af den måde, hvorpå personer bruger sociale medier. Kaplan og Haenlein
opsætter tre krav, som indhold skal opfylde for at være brugergenereret: 1) det skal offentliggøres
på en offentlig hjemmeside eller et socialt medie med adgang for udvalgte mennesker, 2) det skal
vise en vis grad af kreativitet og 3) det skal være produceret uden for professionel praksis.
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BRAND COMMUNITY
Når virksomheder bevæger sig på sociale medier, er de ikke passivt tilstedeværende. De fleste
virksomheder indgår i dialog med deres følgere eller fans, uanset om det er på sociale medier
eller på virksomhedens egen hjemmeside. Denne interaktion med brugere kaldes for et brand
community (Laroche et al., 2012:76), hvor brugere kan indgå i dialog med hinanden og med
virksomheden. Mange teorier om sociale medier beskæftiger sig med, hvordan brands kan
udnytte de strategiske fordele, som de sociale medier åbner op for (Laroche et al., 2012) (Kaplan
& Haenlein, 2010). Da et brand community kan defineres på mange måder, har forfatterne lagt sig
op ad Muniz and O’Guinn’s definition “specialized, non-geographically bound community, based
on a structured set of social relations among admirers of a brand” (Muniz and O’Guinn,
2001:412). Deres mål er at belyse, hvordan brand communities påvirker brand tillid og brand
loyalitet. De argumenterer for, at “brand trust has a key role, which has been neglected in
previous studies” (Laroche et al., 2012:76). Derved analyserer teorien forholdet mellem forbruger
og brand, produkt, virksomhed og andre forbrugere (McAlexander et al., 2002:39) (Laroche et al.,
2012:77). Brand tillid skal derfor ses som en ’oversætter’, der skaber brand loyalitet hos
forbrugeren. Teorien belyser, hvordan brands gennem aktiv interaktion i deres communities kan
forhøje tillid og loyalitet til brandet (Laroche et al., 2012:81). Teorien demonstrerer, hvilke fordele
der kan være for en virksomhed ved at interagere i brand communities. Et brand community giver
fordele til dets medlemmer, fungerer som informationsdelende og øger båndet mellem
medlemmerne som alt sammen styrke forbruger/brand-relationen, som dernæst øger tilliden og
loyaliteten til brandet (Laroche et al., 2012:81).

TILLID
For at besvare vores problemformulering og forstå, hvordan tillid opstår, inddrager vi Niklas
Luhmanns teori om tillid fra bogen ”Tillid – en mekanisme til reduktion af social kompleksitet”
(1973). Teorien undersøger nogle af de processer, man gennemgår i tillidsdannelse. Luhmanns
teori om tillid er relevant at anvende til at besvare vores problemformulering, da den arbejder
med tillid ud fra to perspektiver: person- og systemtillid. Luhmanns teori om systemtillid bliver i
specialet suppleret med McKnight et al.’s teori om at opbygge tillid til en webbaseret e-handel.
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Teorien bidrager med med et moderne, internetbaseret perspektiv, som Luhmanns teori ikke
behandler. Anthony Giddens opererer ligeledes med person- og systemtillid i sin bog
”Modernitetens konsekvenser” (1990). Giddens’ teori kompletterer Luhmanns tillidsteori med et
interessant perspektiv, da Giddens beskæftiger sig med ansigt-til-ansigt forpligtelser og
ansigtsløse forpligtelser.

LUHMANNS SYSTEMTEORI
Før vi kan arbejde videre med Luhmanns tilgang til tillid, er det nødvendigt at belyse Luhmanns
teoretiske ståsted samt kernen i hans litterære fundament; Luhmanns systemteori. Selvom vi har
afgrænset os fra at benytte Luhmanns systemteori i specialets analyse, finder vi det relevant kort at
redegøre for systemteorien, da den danner grundlag for Luhmanns tanker om tillid.

Systemteorien handler om, hvordan man kan forstå verden opdelt i systemer. Luhmann opererer
med forskellige autopoetiske systemer, der definerer og iagttager sig selv og adskiller sig fra
omverdenen. Når man deler verden op i iagttagelser, foretager man samtidig en opdeling mellem
det markerede og det umarkerede (Andersen, 2001). Hermed bryder Luhmann med teorien om, at
verden er delt op i subjekt/objekt og sætter iagttagelsen som det centrale. Systemteorien består
derfor ikke af subjekter i form af mennesker, men af systemer som alle kan iagttage (Andersen,
2001). Det er væsentligt at understrege, at systemerne iagttager forskelligt. Det psykiske system
opererer ved hjælp af tanker, og det sociale system opererer ved hjælp af kommunikation (Borch,
2011). Der hvor Luhmanns tillidsteori adskiller sig fra systemteorien, er når han i tillidsanalysen
opererer på et systemteoretisk niveau, der er fælles for psykiske og sociale systemer. I den
generelle systemteori præciserer Luhmann, at man arbejder med systemteorier specifikt for det
sociale system og specifikt for det psykiske system (Luhmann, 1973:14).

Med det på plads kan vi forstå og benytte Luhmanns teori om person- og systemtillid.
Persontillid er den type tillid, man som individ udviser til andre individer (Luhmann, 1973:81).
Systemtillid skal i specialet ses som tillid til Airbnb som system. Systemtillid er personlig tillid
underlagt systemet rammer og betingelser (Luhmann, 1973:135). En tillidsanalyse af Airbnb og
dens brugere fra et luhmanniansk ståsted åbner op for at analysere Airbnb gennem systemtillid og
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brugerne gennem personlig tillid, samt hvordan disse forskellige former for tillid påvirker og
adskiller sig fra hinanden. Ydermere giver sådan en analyse os mulighed for at besvare vores
problemformulering, da Luhmanns tillidsteori kan hjælpe med at belyse, hvordan tillid mellem
systemer og personer opstår.

TILLID I DET MODERNE SAMFUND
En anden teoretiker, der er relevant at bringe i spil, er den britiske sociolog Anthony Giddens, som
beskæftiger sig med tillid i det morderne samfund. Han skelner tillid mellem personlig tillid og tillid
til abstrakte systemer. Personlig tillid kommer til udtryk via ansigt-til-ansigt forpligtelser, hvor tillid
til abstrakte systemer ses som ansigtsløse forpligtelser (Giddens, 1990:72). Der er tydelige
fællestræk med Luhmanns opdeling, der også skelner mellem den strengt individualiserede,
personlige tillid og den mere diffuse og latente systemtillid (Luhmann, 1973:10).

I tillidsteorien er der umiddelbart enighed om, at der i det moderne samfund er et stigende behov
for tillid. Luhmann argumenterer for, at det er på grund af tekniske fremskridt i det moderne
samfund, at behovet for tillid er voksende (Luhmann, 1973:8). Tillidsanalysen er derfor relevant i
besvarelsen af problemformuleringen, da behovet for tillid i delesituationer er større, fordi det
foregår gennem sociale interaktioner baseret på ansigtsløse relationer.

Luhmann fremanalyserer tillidsfænomenet, hvilket vil sige, at han ikke bare studerer og beskriver
det i nutiden. At studere tillid i nutiden vil indebære at inkludere de fortrolige og følelsesmæssige
bånd i tillidssituationen. Ved at studere tillid med et luhmanniansk blik frasorteres disse
følelsesmæssige aspekter, og fokus er i stedet på at skabe gensidig tillid i en interaktion, hvor
begge parter har frihed til at handle anderledes, end den anden måtte forvente (Luhmann,
1973:12). Følelser bliver således irrelevante for tilliden, fordi man i stedet baserer tilliden på den
umiddelbare forventning (Luhmann, 1973:10). Her adskiller Luhmann sig fra Giddens, som baserer
tillid på noget, individet har tilegnet sig i barndommen. I forlængelse af dette ser Giddens på tillid
som en kontinuerlig tilstand, hvorimod Luhmann knytter tillid op på specifikke omstændigheder,
hvor individet bevidst overvejer alternative handlingsforløb (Giddens, 1990:34). Luhmann og
Giddens ser grundlæggende ens på tillid, da de begge skelner imellem tillid til personer og tillid til
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systemer. De adskiller sig fra hinanden i oprindelsen af tillid, altså hvornår og hvordan tilliden
opstår hos individet. Begge perspektiver er relevante for at belyse tillid i deleøkonomi. Luhmanns
antagelser om tillid, der knyttes op på specifikke omstændigheder, kan bidrage til at vurdere den
tillid, der opstår hos Airbnb-brugerne, når de bliver konfronteret med en fremmed persons profil
på airbnb.dk. På den anden side kan Giddens perspektiv om tillid - som noget tillært i
barndommen - bidrage til nuanceret at forklare, hvordan tillid i deleøkonomi kan være påvirket af
tidligere oplevelser med fænomenet.

ONLINE TILLID
Specialets undersøgelsesfelt interesserer sig ikke kun for den basale tillid mellem mennesker, men i
lige så høj grad om, hvordan tillid opstår i et socialt, internetdrevent community. Hvor Luhmann
tilfører en filosofisk forståelse af tillid, som gør hans anskuelser relevante for specialet, bidrager D.
Harrison McKnight et al. med et nyere og mere lavpraktisk perspektiv om tillid på internettet.
McKnight et al. redegør i to artikler fra 2002 for de tillidsprocesser, der forekommer på en
hjemmeside. McKnight et al. fungerer som et supplement til Luhmanns systemtillid, der ikke er
tilstrækkelig til at analysere systemtilliden forbundet med Airbnb.

McKnight et al. arbejder med tillid til en webbaseret e-handel og hvordan denne tillid opstår
(McKnight et al., 2002a). Da McKnight et al. netop beskæftiger sig med vigtigheden i at skabe tillid
mellem brugere og hjemmesider, finder vi teorien relevant til at analysere, hvordan Airbnb skaber
tillid til deres brugere. De argumenterer for, at manglende tillid påvirker brugerens lyst til at dele
personlig information, deres tryghedsfølelse på hjemmesiden og i sidste ende køb af produkt
(McKnight et al., 2002a:298). Airbnb er på samme måde afhængig af brugernes tillid til at dele
personlige oplysninger, leje og udleje boliger på hjemmesiden og generelle tryghed på
hjemmesiden.

McKnight et al. beskriver, hvordan tillid til en e-forhandler består af 1) trusting beliefs, som er tro
på kompetence, velvilje og integritet hos virksomheden og 2) trusting intentions, som er brugerens
beslutning om at gøre sig selv sårbare overfor forhandleren (McKnight et al., 2002b:336). Tillid
beskrives som en væsentlig faktor hos brugeren, da tillid hjælper med at overvinde opfattelsen af
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usikkerhed og risiko (McKnight et al., 2002b:335). Når der er tillid, engagerer brugeren sig i
tillidsrelateret adfærd med hjemmesiden blandt andet ved at dele personlige oplysninger eller
foretage køb (McKnight et al., 2002b:334). Når en bruger indgår i en tillidsrelateret adfærd med en
hjemmeside, udsætter brugeren sig for en større risiko: ”the greater the risk, the more important is
the role of trust” (Luhmann, 1979) (McKnight et al., 2002a:299-300). Tilliden til hjemmesiden bliver
vigtig, da den hjælper “consumers overcome perceptions of risk in web-based interaction”
(Luhmann, 1979) (Mayer et al., 1995) (McKnight et al., 2002a:299).
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Til indsamling af vores empiriske materiale, vælger vi at metodetriangulere og kombinere tre
metoder i vores dataindsamling. Trianguleringen består af semistrukturerede interviews,
fokusgruppeinterviews og en netnografisk undersøgelse, der er en online etnografisk
undersøgelse af Airbnb brugerne (Kozinets, 2010). Den samlede empiriske data trækker således
på kvalitativ metode, der åbner op for en flervinklet undersøgelse af deleøkonomi.

Den samlede empiri består af både primær og sekundær empiri. Den primære empiri udgøres af
tre semistrukturerede interviews, hvoraf to er ekspertinterviews, mens det sidste er et interview af
Airbnb. Dertil kommer en netnografisk undersøgelse og to fokusgruppeinterviews. Den
sekundære empiri består af forskellige rapporter. PwC har sidste år udgivet en analyse, hvor de
præsenterer globale tal om deleøkonomiindustrien. Både faktiske tal og et estimat for industriens
udvikling frem til 2025 (bilag 1). Derudover har Erhvervsstyrelsen udgivet en rapport om barrierer
og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark (bilag 4). Til at forstå omfanget
af Airbnbs marked i Danmark benytter vi tal fra virksomhedens selskabsrapport 2014 (bilag 5).
Den sekundære empiri bidrager til at beskrive industriens størrelse og udviklingspotentiale samt
Airbnbs forretning.

Som første led i empiriindsamlingen foretager vi semistrukturerede interviews for at tilegne os
viden om deleøkonomien og virksomheden Airbnb. Det første interview er med en Anne Sofie
Kirkegaard fra Airbnb, og efterfølgende interviews er med henholdsvis Claus Skytte og Bent
Greve, der er eksperter i deløkonomi. Det skal give os en robust baggrundsviden og forståelse for
delesituationerne, der er nødvendig at have for at kunne udforske deleøkonomi yderligere.

Næste skridt er at foretage en netnografisk undersøgelse af Airbnb-profiler, der skal gå forud for
fokusgruppeinterviewene. Formålet med den netnografiske undersøgelse er at skabe overblik
over, hvilke muligheder Airbnb brugerne har for at højne tilliden til deres profiler. En bruger har
en lang række muligheder for at validere sin profil ved eksempelvis at indsende en kopi af pas
eller kørekort. En anden mulighed for at validere er at linke sin Airbnb profil til sin Facebook
profil. Dette kaldes i specialet tillidsskabende faktorer. Den netnografiske undersøgelse er således
en pilotmetode, som vil være forberedende til afholdelsen af fokusgrupperne. På den måde har vi
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mulighed for at diskutere de tillidsskabende faktorer i fokusgrupperne, der er sidste led i
trianguleringen (Halkier, 2002:19).

Sidste led i trianguleringen er to fokusgruppeinterviews, der afholdes med Airbnb-brugere. Det
giver os unik indsigt i Airbnb-brugernes tanker om deling og tillid, som vi bruger til at analysere
tillidsprocesserne.

Ud over de valgte trianguleringsdiscipliner har vi først og fremmest tilegnet os viden om Airbnb
gennem den eksterne kommunikation på airbnb.dk. Dernæst har vi afprøvet konceptet, hvor vi
selv, som forskere, har indgået i en delesituation via Airbnb. Det har resulteret i en
grundlæggende forståelse for, hvilke tanker og processer brugerne gennemgår. Nedenstående er
en illustration over specialets empiriske sammensætning. Den er opdelt efter fokusområder, og er
derfor ikke en kronologisk opdeling af vores empiriindsamling.

AIRBNBS EKSTERNE KOMMUNIKATION
For at opnå forståelse for Airbnb-konceptet, brandet og virksomheden er det relevant at belyse
den eksterne kommunikation. Ved at studere den eksterne kommunikation ønsker vi at præcisere,
hvad Airbnb rent faktisk kommunikerer. Målet med denne analyse er at kunne besvare, om Airbnb
fremstår som et troværdigt brand. Denne viden skaber overblik over, hvilket indhold, tone og
budskab Airbnb anvender i deres eksterne kommunikation (Hoff-Clausen, 2008).

AFPRØVNING AF KONCEPTET
I specialets opstartsfase besluttede vi os for at dykke ned i den del af deleøkonomi, der
omhandler tillid hos Airbnb brugerne. Derfor finder vi det oplagt at forstå brugerne ved at
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afprøve konceptet og udleje en af vores lejligheder. At afprøve konceptet på egen krop giver os
en større forståelse for de tanker, overvejelser og spørgsmål, der opstår i en delesituation.
Kristiansen og Krogstrup, der har forfattet bogen ”Deltagende Observation”, argumenterer for, at
deltagende observation giver indsigt i, hvordan mennesker gennem social praksis konstruerer
deres eget verdensbillede og skaber mening ud fra handlinger, hændelser eller personer
(Kristiansen & Krogstrup, 1999:99). Som forskere inden for deleøkonomi observerer vi som
udgangspunkt vores case, Airbnb, gennem passiv observation. Ved at udleje en lejlighed bliver vi
aktive deltagere og får samme forståelse som brugerne. Aktiv deltagelse giver en
referenceramme, som vi senere kan drage nytte af i vores dialog med Airbnb og
fokusgruppeinterviewene. Formålet er at skabe en fælles forståelse, så vi kan forstå og stille
spørgsmål, hvis fokusgruppedeltagerne refererer til specifikke emner eller teknikaliteter. Vi
oprettede en bruger på Airbnbs hjemmeside med profilbillede, tekst og billeder af lejligheden.
Gennem vejledning fra airbnb.dk bliver vi opmærksomme på, at vi skal gennem en række trin før
profilen er oprettet. Vi skal tage stilling til, om vi vil verificeres ved at scanne vores kørekort, give
tips om kvarteret lejligheden ligger i og beskrive en ideel lejer. Efter udlejning af lejligheden skal
vi skrive en bedømmelsen af lejeren og oplevelsen. Vi erfarede at blive klædt bedre på til den
undersøgelse, vi skal foretage, da vi selv havde været hele oplevelsen igennem. Samtidig gav
afprøvning af konceptet os en ny synsvinkel, så vi både har mulighed for at være forskere med et
analyserende blik og samtidig kan forstå lejere og udlejeres oplevelser og indtryk.

SEMISTRUKTUREREDE INTERVIEWS
Første del af empiriindsamlingen består af tre kvalitative, semistrukturerede interviews. Det
kvalitative interview har til formål at studere det sagte frem for det direkte målbare (Kvale,
2009:17). Det er en fordel at bruge denne form, når man på forhånd har en række emner, man
ønsker afdækket, men samtidig ønsker at være åben overfor nye drejninger og viden undervejs i
interviewet (Kvale, 2009:144). Denne interviewform er også væsentlig for at få oprigtige og ærlige
svar i modsætning til en stringent guide. Inden interviewet laver vi en interviewguide, som bliver
sendt til den pågældende person før interviewet. Interviewguiden er bygget op, så den berører

!

!

35

Mia Parsbæk Pedersen
Emma Kobberholm Beck

Kandidatafhandling

emner og temaer, der er relevante for specialet, men på samme tid har overskud til at stille
supplerende og uddybende spørgsmål (Kvale, 2009:19).

Vi starter interviewene med at forklare om projektet, baggrunden for at vi har kontaktet
interviewpersonerne, interviewets varighed, og at det vil bliver optaget. Dette er for at skabe en
tryg og fortrolig ramme for interviewet. Strukturen i interviewet er bygget op omkring en start,
hvor vi forklarer om specialets emne og vores interesse i at undersøge Airbnb. Interviewene bliver
efterfølgende transskriberet, se bilag 2, 3 og 7.

INTERVIEW AF AIRBNB
Vi foretager et interview af Anne Sofie Kirkegaard fra Airbnb for at blive klogere på
virksomhedens baggrund, brand og udvikling på det danske marked. Dette bidrager til at besvare
flere dele af vores problemformulering, herunder særligt i analysen af Airbnbs organisatoriske
identitet. Anne Sofie Kirkegaard er Kommunikation og PR Manager hos Airbnb i Norden. Vi har
etableret kontakt til hende gennem det professionelle sociale netværk LinkedIn.

I interviewguiden er spørgsmålene delt ind i tre kategorier: 1) Airbnb, 2) Airbnbs brugere og 3)
sociale medier og tillid. Første kategori har til formål at få svar på faktuelle tal og Airbnbs
identitet. En af årsagerne til, at dette interview er en vigtig del af empiriindsamlingen, er, at der
ikke forekommer offentligt materiale om virksomheden i form af markedsspecifikke årsrapporter.
Derfor er det vigtigt, at få spurgt ind til hvor stor tjenesten er i Danmark og generelle fakta om
brugeren m.m. Målet med denne del af interviewet er at få konkretiseret, hvor stor Airbnb er, og
hvor mange der bruger deres tjeneste, da disse tal danner fundamentet for specialets relevans.
Dernæst er målet at få Anne Sofie Kirkegaard til at italesætte, hvordan hun opfatter Airbnb, og
hvilket brand de har, for senere at kunne beskrive forholdet mellem brandets identitet og image.
Den næste kategori handler om Airbnbs brugere. I denne del af interviewet er det blandt andet
vigtigt at få Anne Sofie Kirkegaard til at sætte ord på Airbnbs målgruppe. Sidste kategori handler
om sociale medier og tillid, hvor hensigten er at grave et spadestik dybere og få snakket om
Airbnbs sociale mediestrategi samt Airbnbs tanker om tillid. Under interviewet med Anne Sofie
Kirkegaard er det nødvendigt at være opmærksom på, at besvarelsen af spørgsmål kan være
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vinklet eller formuleret på en sådan måde, at det fremstår i virksomhedens favør på grund af
hendes rolle som presseansvarlig.

EKSPERTINTERVIEWS OM DELEØKONOMI
Da der endnu ikke findes videnskabelig litteratur om deleøkonomi, finder vi det nødvendigt at
interviewe nogle eksperter. Interviewene bidrager til at give et nuanceret syn på deleøkonomi i en
dansk kontekst og giver en forudsætning for at forstå begrebet og dets aspekter. Det kan
diskuteres, om der er tale om primær eller sekundær empiri. Man kan argumentere for, at
ekspertinterviewene er sekundær empiri, eftersom man måske ville kunne komme frem til samme
konklusioner ved at læse materiale, der er forfattet af eksperterne. Alligevel definerer vi
ekspertinterviewene som primær empiri, da vi aktivt har indsamlet data. Ligeledes kan man
argumentere for, at den viden vi opnår, skiller sig ud fra, hvad vi kunne have læst os til, da vi som
forskere definerer samtaleemnerne og spørgsmålene, ligesom vi inddrager spørgsmål direkte
relateret til vores case.

En af udfordringerne ved at foretage et ekspertinterview kan være, at interviewpersonerne typisk
er øvede og vant til at svare på spørgsmål og derfor vil svare rutinepræget (Kvale, 2009:167).
Inden begge interviews har vi sørget for at have indgående kendskab til emnet,
interviewpersonerne, deres tidligere udtalelser og publikationer for at kunne fremstå som
ligeværdige samtalepartnere, når interviewene bliver afholdt (Kvale, 2009:167). Der er altid en
risiko for, at den interviewede ikke svarer ærligt, men svarer ud fra sin egen agenda i en sådan
interviewsituation (Kvale, 2009:167). Først spørger vi til ekspertens overordnede syn og definition
af deleøkonomi, dernæst ekspertens mere personlige mening og til sidst inddrages Airbnb for at
gøre interviewet aktuelt for den valgte case. Interviewet afsluttes med, at eksperten fortæller,
hvorfor han har interesse i at udtale sig om deleøkonomi.

For at beskrive begrebet deleøkonomi interviewer vi Claus Skytte og Bent Greve, der begge har
baggrunde for at ytre sig om deleøkonomi i det danske mediebillede. En redegørelse for valget
af Claus Skytte og Bent Greve som specialets ekspert-interviewpersoner bliver foretaget i det
følgende afsnit.
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Claus Skytte
Claus Skytte har arbejdet tyve år i reklamebranchen og er medstifter af purpose-virksomheden
We Love People, hvor han har været partner i de seneste otte år. I 2010 skrev han sammen med
Bo Kampmann Walter bogen ”Medburger”, som var den første danske bog om
purposeøkonomien, der går forud for deleøkonomien. I oktober 2014 valgte Claus Skytte at skifte
bureauverdenen ud med et forfatterskab og udgav i december 2014 bogen ”Skal vi dele?”, der
beskriver deleøkonomiens udvikling og aspekter fra hans synspunkt og erfaring. Han har sammen
med sin kone startet verdens første fysiske kjolebyttebutik, Resecond.com, som er et af de første
danske delekoncepter. Vi finder det relevant for specialets dybde at inddrage Claus Skytte, da
han, ved specialets begyndelse, er eneste danske forfatter, som har fordybet sig i
deleøkonomien. Dette interview skal derfor bidrage til at besvare spørgsmålet om, hvad
deleøkonomi er, og hvilke incitamenter brugerne har for at indgå i delesituationer.

Bent Greve
Bent Greve er professor på Roskilde Universitet (RUC) under Institut for Samfund og
Globalisering. Han forsker i samfundsøkonomi, arbejdsmarked og velfærdssamfund. Bent Greve
har deltaget i en lang række artikler og radioprogrammer, hvor han forholder sig kritisk til mange
af de elementer, som deleøkonomi tilfører samfundet. Eksempelvis dilemmaet om hvorvidt og
hvor meget indtjening på deletjenester bør beskattes. Hans fokus er på velfærdsstaten, og de
samfundsmæssige uregelmæssigheder, nye regler og strukturer deleøkonomien medfører. Vi
finder ham derfor relevant for specialet, da han fremstår som en modpol til den ellers generelt
positive holdning til deleøkonomien, vi oplever. Han ser kritisk på fænomenet, hvorfor hans tanker
og holdninger giver specialet et nuanceret billede af deleøkonomi.
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NETNOGRAFI
Vi foretager en netnografisk undersøgelse af Airbnbs danske hjemmeside airbnb.dk. En
netnografisk analyse er en traditionel etnografisk analyse foretaget på internettet (Kozinets, 2010).
Undersøgelsen bidrager til at belyse, om hvilke tillidsskabende faktorer, der findes i Airbnbs
community. Denne dataindsamlingsmetode er oplagt for specialet, da vores tilstedeværelse ikke
påvirker kommunikationen, der har fundet sted. Robert Kozinets, der er manden bag begrebet,
beskriver, at man ved en netnografisk undersøgelse får ”… a window into naturally occurring
behaviours” (Kozinets, 2010:56). Han defineres netnografi således: “Netnography is participantobservational research based in online fieldwork. It uses computer-mediated communications as a
source of data to arrive at the ethnographic understanding and representation of cultural or
communal phenomenon” (Kozinets, 2010:60). Den netnografiske undersøgelse er designet til at
indsamle data igennem sociale medier. Undersøgelsen tilbyder passiv observation af brugeres
sociale adfærd og søger at give en dybere menneskelig forståelse. Omdrejningspunktet for
dataindsamlingsmetoden er derfor online-medieret kommunikation, der omfatter mange
forskellige måder at indsamle og analysere data på. Indholdet er oftest skabt på brugerens eget
initiativ, i modsætning til en interviewsituation eller et fokusgruppeinterview, hvor der er
bevidsthed om, at udtalelser bliver analyseret og anvendt som data. En netnografisk
undersøgelse er med til at studere de sociale tillidsskabende processer, der finder sted i Airbnbs
community. Analysen har til formål at hjælpe med at besvare den del af specialet, der beskæftiger
sig med, hvordan tillid opstår mellem brugere, og hvordan Airbnbs community fungerer.

Der er to udfordringer ved den netnografiske undersøgelse: 1) hvordan kan man finde relevante
data og 2) hvordan man balancer enorme mængder af tilgængelige data (Kozinets, 2010:5). At
finde den relevante data er indlysende i dette tilfælde, eftersom vi, via vores case, har afgrænset
os til at kigge på profiler, der er oprettet på aribnb.dk. For yderligere at imødekomme disse
udfordringer indsamler vi data struktureret, indtil vi opnår data saturation. Lisa M. Given forklarer
data saturation som: ”… the point in the data collection when no new or relevant information
emerges” (Given, 2008:195). Vi indsamler data, indtil vi rammer et punkt, hvor der ikke opstår ny
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viden ud fra den indsamlede information. Ifølge Given kan en dataindsamling siges at være
fyldestgørende, når man opnår data saturation (Given, 2008:195).

Rent praktisk går vi ind på airbnb.dk og søger en profil frem. Når vi besøger personens profil, har
vi mulighed for at læse informationer om den pågældende person. Vi gennemgår en række
profiler og klarlægger, hvilke tillidsskabende faktorer de har valgt at inkludere på deres profiler.
Tillidsskabende faktorer kan for eksempel være et profilbillede, en personlig beskrivelse, en
omtale fra en anden bruger eller andre parametre, der kan bidrage til, at man får tillid til
personen. På denne måde sikrer vi, at vi får det fulde overblik over, hvilke tillidsskabsende
faktorer der findes, og hvor udbredte de er. Det overblik kan efterfølgende bruges som startskud
til en fokusgruppediskussion om, hvad der er vigtigt og hvorfor.

Når vi kigger på de profiler, som brugerne har oprettet på airbnb.dk, lister vi de forskellige
faktorer, efterhånden som de opstår. Det kan for eksempel være profilbillede, anbefalinger fra
andre brugere, verificeringer og så videre. Hver gang vi møder en profil med billede, får profilen
et kryds i kategorien ’profilbillede’. Når vi første gang møder en profil, der for eksempel er
verificeret med sit pas, opstår kategorien ’verificering med pas’. På den måde opstår der en lang
række tillidsskabende kategorier. På et tidspunkt i processen når vi til en profil, der ikke har nogle
nye kategorier at tilføje. Når det sker, fortsætter vi, indtil det er tilfældet for 15 profiler i træk
(Given, 2008:195). Når vi har gennemgået 15 profiler uden nye kategorier er opstået, er satuartion
nået. Hvornår saturation opnås er relativt og afhænger af undersøgelsen formål og form (Given,
2008:195). Vores vurdering er, at efter vi har gennemgået 15 profiler uden ny data, vil der med
stor sandsynlighed ikke opstå nye kategorier, og vi kan derfor antage, at vi har fundet frem til de
væsentligste tillidsskabende faktorer.

Den netnografiske undersøgelse indeholder både kvalitativ og kvantitativ data. Som
udgangspunkt er en netnografisk undersøgelse kvalitativ, da den har rødder i klassisk etnografi. Vi
vil dog også bruge kvantitative elementer fra denne analyse, da vi systematisk optæller og
kategoriserer den data, vi finder. Det gør vi for at skabe overblik over, hvilke tillidsskabende
faktorer det findes. Kvantificeringen af den netnografiske undersøgelse kan ses i bilag 8.
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DE KVALITATIVE FOKUSGRUPPEINTERVIEWS
Som en del af vores primære empiri foretager vi to kvalitative fokusgruppeinterviews for at forstå
brugernes syn på og forhold til tillid i forbindelse med deling.

Vi forsøger at forstå den oplevede verden ud fra vores interviewpersoners perspektiver og
synspunkter (Kvale, 2009:41). Ved at gøre det får vi en forståelse for, om tillid er vigtigt for den
enkelte, hvorfor det er vigtigt, hvordan den opstår og hvilke grader af tillid, der er. Denne viden
er nødvendig for at udforske tillidsbegrebet i deleøkonomi og for at besvare vores
problemformulering.
Fokusgruppeinterviewet er godt til at skabe forståelse for sociale gruppers fortolkninger og
normer (Halkier, 2002:15), ligesom de er gode til at producere viden om, hvordan sociale
processer fører til bestemte indholdsmæssige fortolkninger (Halkier, 2002:13). Det er de sociale
interaktioner, der er kilden til data (Morgan, 1997:15). Fokusgruppeinterviewet er derfor oplagt
som værktøj til at undersøge tillid i deleøkonomi, da sociale interaktioner er afgørende både for
tillid og deleøkonomi. Der er i begge tilfælde tale om en proces, der opstår, når mennesker
interagerer med hinanden. Gruppedynamikken skaber således et godt grundlag for at snakke om
tillid i delesituationer.
Vores mål er at få mange forskellige synspunkter frem omkring emnet. Samtaleemnerne er valgt
af os og berører tillid i deling, tillid på sociale medier og samt deltagernes syn på Airbnb. Det er
ikke et mål, at deltagerne skal nå til enighed om, hvad der skaber tillid, eller hvad Airbnb står for.
Tværtimod er målet at få forskellige holdninger frem (Kvale, 2009:171). Fokusgruppeinterviewet
stimulerer interaktionen i gruppen og skaber mere nuancerede og dybdegående udsagn end ved
enkeltmandsinterviews. Ligeledes medvirker gruppedynamikken til, at vi undgår ekstreme og
usande udsagn (Andersen, 2002:213).

DELTAGERE I FOKUSGUPPEINTERVIEWS
Begge fokusgrupper består af syv personer. Antallet er valgt for at opnå en situation, hvor der er
plads til, at alle kan ytre sig. Flere personer i samme gruppe vil begrænse den enkeltes taletid,
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hvorimod færre mennesker måske vil resultere i for få holdninger og meninger. Emnet er en smule
sensitivt, da vi kommer til at berøre selvfremstilling og privatsfære, hvilket også er en argument
for at have en fokusgruppe med syv deltagere, da for mange mennesker kan gøre det svært at
snakke om følsomme emner. På den anden side er emnet langt fra at være meget følsomt, så det
er ikke nødvendigt med en meget lille gruppe eller enkeltmandsinterviews.

Vi har en formodning om, at flere fokusgruppeinterviews vil højne validiteten og resultere i mere
viden. Vi har derfor valgt at afholde to fokusgruppeinterviews frem for ét for at opnå større
indsigt, da vi i alt kommer til at snakke med 14 personer. Ved hver fokusgruppeinterview er der en
moderator til at styre samtalen og sørge for, at alle emner bliver berørt. Her er det vigtigt at
efterlade plads til interaktion og dialog mellem deltagerne og give dem mulighed for at udfolde
deres meninger og historier uden at afbryde. I fokusgruppeinterviewet er det ikke formålet, at vi
som forskere skal styre samtalen ved at stille mange spørgsmål. Det er tværtimod målet at skabe
mest mulig interaktion mellem interviewpersonerne (Halkier, 2002:11). Interaktionen tager
udgangspunkt i vores valgte samtaleemner, men tillader sidespring og spontane ytringer.
Kombinationen af gruppeinteraktion og emnefokus gør det velegnet til at skabe empirisk data om
betydningsdannelse i grupper (Halkier, 2002:12). Netop denne betydningsdannelse i grupper
afspejler den betydningsdannelse, der sker via sociale interaktioner i delesituationer.

UDVÆLGELSE AF DELTAGERE
Det eneste krav i udvælgelsen af deltagere til fokusgrupperne er, at de har brugt airbnb.dk. Det
er et krav, da det er en forudsætning for at kunne diskutere tillidsprocesserne, at man har
kendskab til airbnb.dk’s opbygning og funktioner og mulighederne for verificering. Ideelt set
består fokusgrupperne af mennesker, der svarer til Airbnbs faktiske brugere. Det vil sige brugere
med en gennemsnitsalder på 36 år for udlejere og 39 år for lejere (bilag 3). Det har ikke været
muligt udelukkende at rekruttere denne type brugere. Det skyldes, at vi i høj grad har rekrutteret
gennem eget netværk. Vi har, så vidt muligt, rekrutteret deltagere ved at bede folk fra eget
netværk om at efterlyse folk i deres netværk. Det har dog alligevel resulteret i en naturlig
overvægt af mennesker mellem 25 og 30 år, samt lidt flere kvinder end mænd. Se bilag 9 for en
oversigt over deltagerinformation og deres tilknytning til Airbnb. Sammensætningen af
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deltagerne i fokusgrupperne er derfor valgt ud fra, hvilke ressourcer vi har til rådighed. Helle
Neergaard beskæftiger sig med bekvemlighedsmetoden, når man skal udvælge deltagere til
interviews eller fokusgrupper. Metoden argumenterer for, at en maksimal variation og
sammensætning af deltagere sjældent er muligt grundet faktorer som tid, demografi, økonomi
m.m., men at resultaterne stadige er brugbare for en analyse af undersøgelsesfeltet (Neergaard,
2001:23-24). Vi finder derfor, at vores resultater fra fokusgruppeinterviewene er brugbare, da den
empiriske dataindsamlingsmetode i vores tilfælde er vigtigere end at finde deltagere, der
stemmer overens med virksomhedens målgruppe.

Vi har rekrutteret fokusgruppedeltagere gennem Facebook, Twitter, Instagram og offline netværk.
At rekrutteringen i høj grad har fundet sted på diverse sociale platforme skyldes muligheden for
at nå ud til mennesker, vi ikke kender personligt. Rekrutteringsopslag på de sociale medier er delt
af venner og bekendte, ligesom passende hashtags har hjulpet os til at nå ud til folk, vi ikke har i
vores eget online netværk. Ved at skrive hashtags som #twitterhjerne #fokusgrupper #hjælp har vi
fået delt vores opslag på Twitter og Instagram og nået ud til folk, vi ikke i forvejen havde
kendskab til. Vi ser det som en fordel, at rekrutteringen er sket via sociale medier, da det giver
udtryk for deltagernes vaner og engagement på sociale medier, der vil spille en rolle for
fokusgruppernes forløb. At rekrutteringen er sket på de sociale medier er desuden naturligt for
specialet undersøgelsesfelt, der berører adfærd og vaner på sociale medier.

Med udgangspunktet i at fokusgrupper hverken skal være for homogene eller heterogene, da det
kan skabe for overdreven konsensus eller for mange konflikter, har vi forsøgt at sammensætte
grupperne med så stor adspredelse som muligt i forhold til alder og køn. Efter flere overvejelser
har vi valgt ikke at opdele fokusgrupperne efter brugertype - altså lejere og udlejere. Årsagen til
dette er, at flere af personerne påtager sig begge roller. Vi vurderer, at det ikke er muligt for
interviewpersonerne kun at snakke med ”udlejer-briller” på, hvis de også har stået i
delesituationer som lejer.

Eftersom vi i høj grad har rekrutteret fra vores netværk, er det uundgåeligt, at nogle af
fokusgruppedeltagerne kender hinanden i større eller mindre grad. Folk, der kender hinanden har
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en anden og potentielt mere dynamisk interaktion end folk, der ikke kender hinanden (Halkier,
2002:35). Vi er opmærksomme på, at folk der kender hinanden på den anden side kan have en
intern og, for andre, svært forståelig interaktion. Folk, der benytter sig af Airbnb, kender højst
sandsynligt ikke hinanden i forvejen, og derfor er det umiddelbart mest oplagt, at fokusgrupperne
reflekterer dette. På den anden side mener vi ikke, at den lille grad af bekendtskab forstyrrer den
overordnede interaktion, da den er holdt på et minimum. Desuden kan der argumenteres for, at
de, der kender hinanden i forvejen, kan være med til at skabe en tryg og ”nem” samtale, der kan
sprede sig til de andre deltagere (Halkier, 2002:34).

Rekruttering gennem eget netværk har ligeledes resulteret i, at samtlige fokusgruppedeltagere er
fra København. Dette ser vi dog ikke som et problem for empiriens validitet, da langt størstedelen
af Airbnbs aktivitet i Danmark sker i København (bilag 3).

Vi har valgt at afholde fokusgrupperne i eget hjem af to årsager. For det første er det et forsøg på
at skabe en hyggelig stemning, der giver folk lyst til snakke og ytre sig. For det andet er
omdrejningspunktet for samtalen tillid og lyst til at lukke fremmede folk ind i sin lejlighed, og vi
mener derfor, at det vil skabe gode muligheder for samtalen, at det afholdes i et privat hjem
(Halkier, 2002:42). For at skabe en hyggelig stemning og et trygt miljø, hvor
fokusgruppedeltagerne har lyst til at fortælle deres holdninger og erfaringer, anvender vi to
metoder, som skal sikre dialog mellem deltagerne. Metoderne går ud på aktivere deltagerne og
give dem nogle fysiske elementer, de skal tage stilling til. Et af de elementer er ud-printede
Airbnb profiler. Profilerne bliver præsenteret for deltagerne, så de kan tage stilling til, hvad de
finder tillidsskabende og tillidsreducerende ved profilerne. Øvelsen vil være svær at foretage, hvis
deltagerne ikke har profilerne fysisk foran sig. Et andet element, vi benytter, er at bede
fokusgruppedeltagerne om at nedskrive forskellige synspunkter. Vi beder dem lave prioriterede
lister, når det er oplagt i samtalen. Det er et forsøg på at aktivere dem og give dem nogle
konkrete opgaver. Vi fandt det oplagt, at give fokusgruppedeltagerne nogle fysiske elementer
under interviewet, for at skabe en fælles referenceramme at tale fra.
En af udfordringerne ved at afholde et fokusgruppeinterview frem for flere enkeltmandsinterviews
er, at der er risiko for, at man som forsker ikke får fuldstændig indsigt i den enkelte deltagers
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forståelse og holdning. Når man er samlet i en gruppe, er der risiko for, at nogle deltagere vil
være mere dominerende end andre. Det kan resultere i, at nogle af de mindre dominerende
deltagere vil føle sig underminerede og holde sig tilbage. Derved går man glip af potentiel viden.
Det vil vi forsøge at undgå ved hjælp af moderator-rollen, der hele tiden skal sørge for, at alle
bliver hørt. Se transskribering af fokusgruppe 1 i bilag 10 og fokusgruppe 2 i bilag 11.

EVALUERING AF FOKUSGRUPPEINTERVIEWS
Begge fokusgrupper var meget vellykkede, men vi oplevede store forskelle på forløbene af de to
grupper. Fokusgruppe 1 var meget homogen og bestod af seks kvinder og en mand, alle enten
25 eller 26 år. Fokusgruppe 2 var langt mere heterogen. Den bestod af tre kvinder og fire mænd,
og deres alder var 24, 2x25, 26, 27, 28 og 41. At opstille grupperne så forskelligt var ikke et
bevidst valg, men det var et resultat af, hvornår de pågældende deltagere var tilgængelige. Vi
oplevede, at den homogene fokusgruppe var meget dynamisk og flydende. Samtalen kørte nemt,
og deltagerne var gode til at reagere på hinandens holdninger ved at kommentere og udfordre,
hvad der blev sagt. Den heterogene fokusgruppe var ikke ligeså dynamisk, og deltagerne havde i
højere grad brug for, at vi stillede spørgsmål og rettede dem direkte til de enkelte deltagere. Vi
oplevede, at det fungerede godt at inkludere de fysiske elementer i fokusgruppeinterviewene.
Det skabte naturlige ophold i samtalen og frembragte snak mellem deltagerne, da de skulle
sende blokke og kuglepenne rundt til hinanden. Denne snak kan synes ligegyldig, men det hjalp
deltagerne til at løsne op og blive trygge i hinandens selskab.
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”Airbnb er en troværdig netværksmarkedsplads, hvor folk kan udleje, opdage og booke unikke
boliger i hele verden - online eller fra en mobiltelefon” (airbnb.dk). Sådan kan man læse på
virksomhedens egen hjemmeside. Airbnb har bygget et forretningskoncept op om formidling af
udlejning af private boliger til private lejere. Ifølge Anne Sofie Kirkegaard fra Airbnb, er der tale
om en online social markedsplads, hvor der skabes kontakt mellem nogle, der har ekstra plads og
nogle, der mangler et sted at bo (bilag 3). Virksomhedens kernefunktion er altså at formidle og
skabe kontakt mellem brugere, der ønsker at udleje deres lejlighed eller leje sig ind hos andre. I
praksis fungerer det sådan, at man opretter en profil på airbnb.dk. Herefter kan man enten lægge
sin lejlighed eller sit værelse ud på nettet, så andre brugere kan leje den i en bestemt periode,
eller man kan finde boliger, man selv ønsker at leje. Lejeperioder kan være alt fra en enkelt
overnatning til længere ophold på flere måneder. Udlejer styrer selv, hvor ofte og hvor længe
lejligheden er tilgængelig, og hvad det skal koste at leje den. Når man udlejer sin lejlighed, lover
Airbnb forsikring på op til fem millioner kroner, hvis der skulle ske skade på lejlighed eller inventar
(airbnb.dk).

Konceptet opstod i 2007 i San Fransisco, hvor grundlæggerne af virksomheden, Brian Chesky og
Joe Gebbia, begyndte at leje sengepladser ud i deres stue for at kunne betale huslejen. Deres
gæster sov på luftmadrasser, og derfor opstod det oprindelige navn; Air bed and breakfast. Det
udviklede sig til en forretningsidé, og i 2008 lancerede de hjemmesiden airbedandbreakfast.com.
I virksomhedens tidlige år var lejlighedsudlejningen fokuseret omkring større events, hvor hoteller
og andre overnatningsmuligheder var booket (Botsman og Rogers, 2010) (Skytte, 2014).

I dag kan man gennem Airbnb overnatte i 190 forskellige lande, og mere end 20 millioner gæster
har siden 2008 lejet sig ind gennem portalen (airbnb.dk). Alene i 2012 benyttede tre millioner
gæster sig af Airbnbs overnatningsmuligheder, hvor der er over 800.000 boliger at vælge mellem
på verdensplan (airbnb.dk). Ifølge ’Compare and Share’, der beskæftiger sig med deleøkonomi,
har Airbnb i 2015 en værdi på 20 milliarder pund, svarende til 207 milliarder kroner (bilag 6).

Airbnbs danske kontor åbnede i 2012. Fra det danske kontor administreres de nordiske lande
samt Holland og Island. I dag findes der cirka 13.500 boligopslag i Danmark, hvor langt
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størstedelen er beliggende i København med over 10.000 opslag (bilag 3). Airbnb Denmarks ApS
omsatte for 8.780.000 kr. i 2013, og havde et nettoresultat på 612.000 kr. (bilag 5). Ifølge Anne
Sofie Kirkegaard oplever Airbnb stor vækst i Århus og ved Vestkysten. Det seneste år er antallet af
besøgende fra udlandet, der overnatter via Airbnb i Danmark, steget med 132 procent. Samme
tendens viser sig i antallet af danskere, der vælger at bruge Airbnb, når de rejser ud. Her ses en
stigning på 95 procent (bilag 3). Ifølge Anne Sofie Kirkegaard har Airbnb en bred målgruppe, der
favner både forretningsrejsende, familier, unge og gamle. Gennemsnitsværten er 39 år, og
gennemsnitsalderen for lejere er 36 år (bilag 3).

!

!

48

Mia Parsbæk Pedersen
Emma Kobberholm Beck

Kandidatafhandling

9"

analyse

!

!

49

Mia Parsbæk Pedersen
Emma Kobberholm Beck

Kandidatafhandling

HVAD ER DELEØKONOMI
I følgende afsnit undersøger vi fænomenet deleøkonomi og besvarer det første underspørgsmål,
som lyder: ”Hvad er deleøkonomi?”. Afsnittet er specialets første analyse, som skal skabe
forståelse for fænomenet deleøkonomi.

Først studerer vi fænomenet deleøkonomi for at få en forståelse af begrebet. Vi undersøger
deleøkonomien i Danmark, hvordan den er opstået og hvilke faktorer, der skal være til stede i et
samfund, hvis deleøkonomien skal trives. I denne analyse anvender vi teoretikerne Rachel
Botsmans og Roo Rogers’ syn på deleøkonomi. De opstiller fire faktorer, der skal være til stede,
før deleøkonomi kan opstå og fungere. Vi trækker på vores sekundære empiri for at beskrive, hvor
deleøkonomiindustrien står i dag. Endvidere inddrager vi interviewene med Claus Skytte og Bent
Greve for at diskutere mulighederne og udfordringerne ved deleøkonomien i Danmark. Dernæst
analyserer vi årsagerne til, at fokusgruppedeltagerne har lyst til at leje og udleje gennem Airbnb.
Denne analyse er relevant, da den besvarer, hvorfor vi deler, og hvilke forudsætninger der ligger
forud for en delesituation gennem Airbnb.

DELEØKONOMI I DAG
Deleøkonomi er en industri i udvikling. Revisionsfirmaet PwC vurderer i 2013, at de fem største
deleøkonomisektorer er 15 milliarder dollars værd. De fem største deleøkonomisektorer dækker
over crowdfunding, overnatninger, delebiler, håndværk og musik-streaming. De tilsvarende
traditionelle sektorer er gode for 240 milliarder dollars. De traditionelle sektorer er dvd-leje,
billeje, lån af bøger, Bed & Breakfast og hostels og leje af diverse udstyr. Ifølge PwC ser det helt
anderledes ud om ti år, hvor PwC spår, at de fem største deleøkonomisektorer har en værdi på
335 milliarder dollars. Det er præcis samme værdi, som de tilsvarende traditionelle sektorer
forventes at få (bilag 1).

Vender vi blikket indad og kigger mod Danmark, vurderes tendensens til at have et lignende
udviklingspotentiale. Erhvervsstyrelsen udgiver i september 2014 en rapport, der vurderer
udviklingsmulighederne for deleøkonomien i Danmark. Tager man udgangspunkt i, at
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deleøkonomien i Danmark ikke adskiller sig nævneværdigt fra potentialet i andre lande, kan det
umiddelbare markedspotentiale estimeres til 400-700 millioner kroner og det langsigtede
potentiale til 2-3 milliarder kroner (Erhvervsstyrelsen, 2014:6).

Deleøkonomi handler selvsagt om at dele. Om at dele og udnytte ubrugte ressourcer. I stedet for
at forbruge hos traditionelle producenter og virksomheder, kan vi hjælpe hinanden ved at tilbyde
det, vi måske selv har, men andre står og mangler (Botsman og Rogers, 2010:71). Et af de mest
kendte eksempler er Airbnb, som dette speciale handler om. Hos Airbnb kan man udleje sit
private hjem, hvis man i en periode ikke bruger det. Omvendt kan man leje sig ind i private hjem
som et alternativ til traditionelle hoteller (airbnb.dk). Men deleøkonomi er meget mere. Vi kan for
eksempel nævne MinBilDinBil, hvor man stiller sin bil til rådighed for andre mod betaling eller
lejer en privat bil i stedet for at bruge et biludlejningsfirma (minbildinbil.dk). Det findes også
Resecond, hvor man afleverer kjoler, man ikke får brugt og kan få ”nye brugte” kjoler med hjem
(resecond.dk). MinBilDinBil og Resecond er begge danske eksempler, men på globalt plan findes
der et utal af dele-services. Ifølge Claus Skytte, der er ekspert i deleøkonomi, er der næsten ikke
grænser for, hvad vi kommer til at dele i fremtiden (bilag 2). Mere pessimistisk er
samfundssforsker Bent Greve, der ikke mener, at det bliver et specielt voksende marked (bilag 7).

BOTSMAN OG ROGERS BEGREBSLIGGØR DELEØKONOMIEN
Rachel Botsman og Roo Rogers er de første til at sætte ord på og begrebsliggøre
deleøkonomien. De argumenterer for, at vi har ramt et skifte fra ”generation me” til ”generation
we”. Det handler ikke længere om individuelt at eje, men om at dele ting med hinanden
(Botsman og Rogers, 2010:41). Deraf titlen på deres bog om deleøkonomi: ”What’s Mine Is
Yours”.

De fastslår i bogen, at sammenhængen mellem fysiske produkter, individuel ejerskab og
selvidentitet ændrer sig (Botsman og Rogers, 2010:97). Som de forklarer det: ”We don’t want the
CD; we want the music it plays. We don’t want the disc; we want the storage it holds”. De
fremhæver, at vi i dag i højere grad ønsker adgang til tingene frem for ejerskab. Man kan sige, at
der er tale om klassisk deling og genbrug, som har eksisteret så længe, de fleste af os kan huske.
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Nogle påpeger for eksempel, at deleøkonomien har eksisteret siden 1880, hvor vi fik biblioteker
og første gang blev præsenteret for at dele bøger med hinanden (bilag 2). Forskellen er, at
internettet giver os mulighed for at eskalere op og gøre det hyppigere og på tværs af geografi.
Claus Skytte fremhæver, at det handler om at dele kapacitet med hinanden via teknologi og
sociale medier (bilag 2).

AIRBNB SOM COLLABORATIVE LIFESTYLE
Ifølge Botsman og Rogers kan deleøkonomien opdeles i tre kategorier: product service systems,
redistribution markets og collaborative lifestyles (Botsman og Rogers, 2010:71). Product service
system handler om at optimere brugen af produkter. Botsman og Rogers kalder det et ”usage
mind-set”, hvor brugere betaler for den service, et produkt giver dem i stedet for, at de skal eje
produktet. I denne kategori findes både produkter, der ejes af virksomheder - for eksempel billeje
- men også produkter ejet af private. Redistribution markets opfordrer til genbrug eller
videresalg af gamle produkter frem for at smide dem ud. I nogle tilfælde bytter man produkter
med andre, mens det i andre tilfælde indebærer salg af brugte ting som eksempelvis handel på eBay. Den sidste kategori, collaborative lifestyle, tager udgangspunkt i at dele ting, der er mindre
håndgribelige end fysiske produkter. Her deler man blandt andet tid, rum, evner og penge.
Eksempler på dette er plads til opbevaring, haver, lejligheder og håndværksmæssige evner.
Botsman og Rogers placerer Airbnb under den sidstnævnte kategori (Botsman og Rogers,
2010:73).

FORUDSÆTNINGER FOR DELEØKONOMI
Botsman og Rogers opstiller fire faktorer, der skal være til stede, før deleøkonomi trives. Det
drejer sig om 1) critical mass, 2) idling capacity, 3) belief in the commons og 4) trust between
strangers.

Den første faktor, critical mass, henviser til at der skal være en tilstrækkelig mængde af
involverede brugere. Udvalget af deletjenester skal være så stort, at det kan konkurrere med
traditionelle tilbud. Og det sker kun, hvis der er nok, der involverer sig. De første, der involverer
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sig, vil således skabe en gruppe af loyale, hyppige brugere, der skaber en følelse af ’social proof’.
Når denne følelse er skabt, er der grundlag for at tiltrække nye brugere (Botsman og Rogers,
2010:77).

Idling capacity referer til, at der ved potentiel deling skal være tale om genstande, der ikke bliver
brugt hele tiden. Der skal være noget ledig kapacitet, som for eksempel være en boremaskine,
der ofte ligger ubrugt i lange perioder. For at deleøkonomien skal være en attraktiv mulighed for
en branche, skal det være tale om en produktgruppe, der oftest står meget af sin levetid ubrugt
(Botsman og Rogers, 2010:83).

Belief in the commons italesætter nødvendigheden af fællesskab. Der skal være fællesskab til
stede, for at deleøkonomi kan fungere. Det ligger i selve ordet deleøkonomi. Vi skal have lyst til
at indgå i et fællesskab, hvor man deler med hinanden (Botsman og Rogers, 2010:91).

Sidst, men ikke mindst, skal der være en høj grad trust between strangers. Det er nødvendigt,
at vi har tillid til folk, vi ikke kender, hvis deleøkonomi skal eksistere (Botsman og Rogers,
2010:92).

Ifølge Claus Skytte står danskerne stærkt i to ud af de fire faktorer: belief in the commons og
trust between strangers. Han mener, at vi i Danmark i høj grad tror på fællesskabet, som går
langt tilbage: ”Vores historie udspringer af andelsbevægelsen, og vi deler også verdens højeste
skattetryk med hinanden” (bilag 2). Claus Skytte vurderer desuden, at vi i Danmark er særligt
gode til at have tillid til hinanden. En holdning, Gert Svendsen, der er forsker i social kapital, er
enig i. Han skriver i sin bog om tillid, at danskerne er verdens mest tillidsfulde folk: mere end tre
ud af fire stoler på andre mennesker (Svendsen, 2012:17). Danskerne scorer igen højest, når man
undersøger formelle institutioner i samfundet, herunder regering, retsvæsen, politi og
administration. 84 procent af danskerne svarer ja til, om de har tillid til institutioner (Svendens
2012:18). Fordi Danmark er et relativt lille land, er spørgsmålet om ledig kapacitet og critical mass
en smule mere udfordrende, men disse kan findes uden for landets grænser, mener Claus Skytte
(bilag 2).
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DELEØKONOMIENS MANGE NAVNE
Når vi navngiver alle delefunktionerne over en kam og kalder dem for deleøkonomi, dækker det
rent faktisk over et potpourri af forskellige begreber, ordlyde og nuancer. Hører man ord som
cirkulærøkonomi, fælles forbrug, the mesh, peer-to-peer forbrug (McKinsey, 2012) (Skytte, 2014)
(Gansky, 2012), kan de alle sammen relateres til ordet deleøkonomi på den ene eller anden måde.

Ifølge Claus Skytte er fælles forbrug den ”reneste” form for deleøkonomi. Det er den form for
økonomi, hvor man decideret deler sine ressourcer med hinanden gennem bytte. Claus Skyttes
kone har kjolebyttebutikken Resecond. Her kan man aflevere de gamle kjoler, man ikke får brugt.
Hver gang man afleverer en kjole, får man en form for tilgode-bevis. Hvis man ikke kan finde en
anden kjole i butikken med det samme, kan man vente og bytte tilgode-beviset til en kjole på et
andet tidspunkt. Cirkulærøkonomi handler i store træk om genbrug. Det er en kontrast til den
traditionelle lineære økonomi, hvor vi køber, bruger og smider væk. Målet er, at produkternes
livscyklus skal køre i ring i stedet for at slutte ved ”smid væk” (McKinsey, 2012). The mesh er
forfatteren Lisa Ganskys forsøg på at forklare, hvordan virksomheder skaffer produkter til
forbrugerne, så snart behovet opstår, uden at forbrugeren personligt skal eje produkterne
(Gansky, 2012). Peer-to-peer refererer til den måde, deleøkonomien formår at koble udbyder og
bruger. Nuancerne og definitionerne varierer en smule, men overordnet set dækker det over
samme tendens, nemlig deleøkonomi. Claus Skytte formulerer det således, at ”herhjemme var
det ordet deleøkonomi, der løb af med sejren som definitionen på at tjene penge ved at deles
om ting og spare på vores fælles ressourcer samtidig” (Skytte, 2014:22).

HVORFOR ER DELEØKONOMIEN OPSTÅET
Deleøkonomien er opstået af flere årsager. Nogle siger, at det er en modreaktion til 80-90’ernes
vilde forbrugsfest, og at folk har fået nok af det evige forbrug (Information, 2014). Andre
fremhæver, at den er opstået som konsekvens af finanskrisen i 2008, hvor folk har set sig
nødsaget til at spare og tjene ekstra penge (Skytte, 2014:11) (Botsman og Rogers, 2010). Claus
Skytte siger, at deleøkonomien er opstået og eksploderet, fordi teknologien har givet os
mulighed for at dele med i hinanden i et betydeligt omfang (bilag 2).
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Hvis vi tager udgangspunkt i Botsmans og Rogers’ fire forudsætninger for deleøkonomi, tillader vi
os at konkludere, at deleøkonomien har vundet indpas, fordi kriterierne for critical mass, idling
capacity, belief in the commons og trust between strangers i mere eller mindre grad er opfyldt.
Hvis vi skal tilslutte os Skyttes tese om, at vi i Danmark længe har været gode til at dyrke
fællesskabet og have tillid til fremmede, må ændringen der gør, at deleøkonomien netop nu
vokser, findes i de resterende kriterier om critical mass og idling capacity.

Som nævnt er deleøkonomi i vækst. Det betyder, at flere mennesker afprøver og tilslutter sig
denne måde at forbruge på. De mennesker, der benytter sig af deleøkonomi, er ikke længere kun
modige og grænsesøgende forbrugere, eller innovators som marketingforsker Philip Kotler kalder
de allerførste brugere af et nyt produkt. For at opnå critical mass må forbrugerne af deleøkonomi
have ændret sig fra at være innovators til at være early adopters og måske endda early majority
(Kotler et al., 2009:568). Early adopters beskriver trendsætterne, mens early majority udgør
”mainstream”-markedet. Hvad status er for deleøkonomi netop nu, er svært at konkludere
præcist. Vi vurderer, at den ligger et sted mellem early adopters og early majority. I forhold til
idling capacity er det svært at vurdere, om den decideret er vokset, altså om der er kommet flere
”stilleliggende” og ubrugte genstande. Man kan argumentere for, at den ubrugte kapacitet
voksede gennem den tidligere nævnte forbrugsfest. Eksempelvis er antallet af personbiler vokset
stødt de sidste mange år (Danmarks Statistik, 2015a). På den anden side argumenterer vi for, at
idling capacity nok ikke nødvendigvis er eksploderet i takt med deleøkonomiens udbredelse. Her
kan Skyttes argument om udviklingen i teknologien træde ind og supplere. Nok har vi mere eller
mindre samme idling capacity som for fem eller ti år siden, men i dag har vi teknologien til lettere
at distribuere denne kapacitet (bilag 2).

Vi tilslutter os argumenterne om, at deleøkonomi er opstået, fordi ovenstående faktorer har gjort
det muligt. Vi har desuden en klar ide om, at brugerne har nogle incitamenter for at dele, der er
skyld i, at deleøkonomi fungerer. Dem kommer vi ind på lidt senere.
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UDFORDRINGERNE VED DELEØKONOMIEN
Deleøkonomi lyder umiddelbart som noget samfundsgavnligt, der både kan styrke fællesskabet
og spare på vores begrænsede ressourcer. Spørger man samfundsforsker Bent Greve fra RUC, er
det dog ikke nødvendigvis tilfældet. Han har en mere kritisk tilgang til deleøkonomi. Han stiller
først og fremmest spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er et nyt fænomen: ”Er det ikke bare
en ny form for organisering af nogle aktiviteter, som vi hele tiden i større eller mindre udstrækning
har haft i hele den samfundsøkonomiske interaktion?” (bilag 7). Han tror desuden ikke, at deletrenden vil eksplodere. Han mener, at der er begrænsninger i folks tillid og dermed
begrænsninger for, hvad man har lyst til at dele. Han eksemplificerer ved at opstille et scenarie,
hvor man deler ud af sin ekstra opbevaringsplads og risikerer at opbevare tyvkoster eller
sprængstoffer. Han mener også, at der er begrænsninger i kapaciteten forstået på den måde, at
det er begrænset, hvor meget folk kan rejse og derved dele for eksempel lejligheder. Han siger
desuden: ”Jeg tror egentlig ikke, at det er noget voldsomt voksende marked, fordi ligeså snart
det når en vis størrelse, så skal det jo formaliseres, og så vil der opstå en grænse” (bilag 7).

Han foretrækker at definere deleøkonomi som en speciel form for økonomi, der et langt stykke
hen ad vejen bør prøve at overholde de samme økonomiske regler og rammer, som gælder for
den klassiske markedsøkonomi. Det er præcis omkring de økonomiske regler og rammer, at Bent
Greve retter sin skarpeste kritik af deleøkonomien. Hvis deleøkonomien ikke overholder samme
regler, opstår der konkurrenceforvridning i samfundet. Deleøkonomien skaber en unfair
konkurrence over for de traditionelle industrier, fordi de tilsvarende industrier inden for
deleøkonomi ikke overholder samme økonomiske regler og rammer (bilag 7).

Det er blandt andet i forhold til betaling af skat, at Bent Greve mener, at deleøkonomien slår fejl:
”Grundlæggende bør man, når man laver denne her type aktiviteter, betale skat på samme måde,
som hvis man havde en anden form for aktivitet” (bilag 7). Han fremhæver, at problemet er, at
deleaktiviteter ikke nødvendigvis bliver indberettet til Skat. Med udgangspunkt i Airbnb viser
konkurrenceforvridningen og den unfair konkurrence sig i, at de private udlejere måske ikke
betaler skat. De skal desuden ikke overholde samme regler for brandtilsyn og flugtveje. I
modsætning til almindelige hoteller har de ingen ansatte, der skal oplæres, uddannes og betales.
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De traditionelle industrier har altså langt flere udgifter, fordi de arbejder under lovlige og
strukturerede forhold. Som Bent Greve siger det: ”De, der påtager sig forpligtigelsen at sørge for
uddannelse og efteruddannelse, bliver dyrere. Er det så en fair konkurrence?” (bilag 7).

En potentiel løsning på dette problem kan ifølge Bent Greve være, at virksomheden, der
formidler kontakt mellem delende personer, skal indberette personers deling automatisk.
Ligesom en arbejdsgiver indberetter enhver form for lønindkomst. På den måde vil der være fuldt
overblik over, hvor meget folk har tjent gennem deleøkonomi og dermed også hvor meget skat,
der skal betales (bilag 7). Han mener således, at konkurrenceforvridning kan undgås. Claus Skytte
mener derimod ikke, at der er tale om konkurrenceforvridning, men snarere om naturlig
konkurrence. For ham er det naturligt, at de traditionelle brancher bliver udfordret. Han
sammenligner det med ”dengang skrivemaskinebranchen blev ramt af computeren, og
hestevognsbranchen blev ramt af bilen” (bilag 2).

Claus Skytte er åben over for, at penge tjent på deleøkonomi skal beskattes, imidlertid ikke som
almindeligt arbejde. Han synes, at det er absurd, at man ikke uden videre må hjælpe hinanden,
som han mener, man gør gennem deleøkonomi. Hans bud på hvordan beskatning skal fungere
er, at: ”Skatten på at hjælpe hinanden skal ned, og skatten på at eje noget skal op” (bilag 2). Et
andet løsningsforslag er, ifølge Claus Skytte, en samlet opgørelse mellem deleindtjening og
alminelig indtjening. Hvis man for eksempel hjælper i sit lokalsamfund ved at hente mad til ældre
eller træner drenge i fodbold, så skal man betale mindre i skat. Der kan altså være tale om en
”skatte-rabat” på almindeligt arbejde, såfremt man har hjulpet andre gennem deleøkonomi (bilag
2).

Hvordan den endelige løsningsmodel kan og bør se ud, og om deleøkonomi er godt eller dårligt
for samfundet, er ikke dette speciales formål at finde frem til. Med forudsætningerne for
industrien og på plads, kan vi nu bevæge os dybere ned i deleøkonomiens nuancer for at
undersøge brugeres bevæggrunde for at indgå i delesituationer.
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DERFOR DELER VI
Botsman og Rogers nævner i introduktionen til deres bog, at der er to grunde til, at man deler
med hinanden gennem Airbnb: ”The motivation for hosts using Airbnb is typically a blend of
making money and meeting new people” (Botsman og Rogers, 2010:5). Under interviewet med
Anne Sofie Kirkegaard fra Airbnb, spurgte vi hende, hvorfor hun mener, at folk har lyst til at dele
med hinanden. Hun lagde vægt på, at de fleste har et stort økonomisk og autentisk incitament,
når de vælger at udleje eller leje igennem Airbnb (bilag 3). Derudover nævnte hun, at mange
brugere har positive oplevelser med at møde nye mennesker. Botsman og Rogers støtter denne
tanke ved at påpege, at det også handler om at få nye venner, når man deler med hinanden
(Botsman og Rogers, 2010:7). Et miljøbevist incitament, er det sidste aspekt, som både Anne
Sofie Kirkegaard og Claus Skytte er enige i muligvis kan være en bevæggrund for at benytte sig af
Airbnb. De oplever således begge, at en bedre udnyttelse af vores ressourcer, kan være en årsag
til, at vi har lyst til dele med hinanden (bilag 2) (bilag 3).

På baggrund af ovenstående har vi defineret fire grunde til, at man vil dele: 1) økonomi, 2)
autenticitet, 3) miljø/ressourcebesparende og 4) social. Fire grunde, vi udfordrer i fællesskab med
vores fokusgruppedeltagere for at få be- eller afkræftet vores iagttagelser. Vi spurgte vores
fokusgruppedeltagere, hvorfor de har meldt sig ind i deleøkonomien gennem deres brug af
Airbnb. Vi startede med en løs snak, hvor de satte ord på deres bevæggrunde. Efter debatten
mellem fokusgruppedeltagerne opstod følgende fire supplerende kategorier: 5) tilgængelighed,
6) praktik, 7) sikkerhed og 8) stolthed. Derefter opstillede vi de otte kategorier, og bad
fokusgruppedeltagerne lave en prioriteret liste, hvor de skrev årsagerne til, hvorfor de bruger
Airbnb. Vi definerede de otte grunde overfor deltagerne og understregede, at de ikke behøvede
at nævne en kategori, hvis den ikke havde betydning for dem.

De otte incitamenter bliver kort forklaret her:
1. Det økonomiske incitament skal forstås som muligheden for at tjene penge ved udlejning
eller at spare penge ved leje.
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2. Autenticitet refererer til muligheden for at få eller give en unik oplevelse og beliggenhed
ved henholdsvis leje og udleje frem for et standardiseret hotelværelse eller gennemsnitlig
hotelbeliggenhed.
3. Den sociale grund dækker over lysten til at møde og interagere med fremmede
mennesker.
4. Det ressourcebesparende aspekt handler om hensynet til miljøet og vores begrænsede
ressourcer, som deleøkonomi repræsenterer i kontrast til traditionel produktion og
forbrug.
5. Tilgængelighed refererer til det faktum, at det er nemt at leje, og man kan få, præcis hvad
man ønsker.
6. Praktik fokuserer på de hjemlige muligheder og fordele ved at leje, såsom køkken,
badeværelse og store rum.
7. Sikkerhed henviser til trygheden ved at leje og udleje gennem Airbnb på grund af de
valideringsmuligheder, der er på airbnb.dk.
8. Stolthed handler om at være stolt af sin lejlighed, sit område og sin by. Den stolthed giver
lyst til at vise lejligheden og byen frem til andre.

Begge fokusgrupper var en blanding af udlejere og lejere. Det var tydeligt, at incitamenterne til
at dele afhang af, om der var tale om at leje hos andre eller at udleje sin egen lejlighed til andre.
De deltagere, der indgår i begge typer delesituationer, lavede derfor to forskellige
incitamentsprioriteringer. Nedenfor ses en kvantificering af deres svar.
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Som det kan ses, er økonomi samlet set det vigtigste incitament for udlejerne, efterfulgt af social,
autenticitet, ressourcer og sikkerhed - her nævnt i prioriteret rækkefølge. Hos lejerne har lige
mange økonomi og autenticitet som det vigtigste incitament, men samlet set er autenticiteten
vigtigst for lejerne - dog tæt forfulgt af økonomi. Herefter følger det praktiske incitament, det
sociale og på en delt sidsteplads ligger ressourcer, sikkerhed og tilgængelighed. I det følgende
afsnit uddyber vi dette.

ØKONOMI ER VIGTIGT FOR UDLEJERE
Blandt udlejere siger alle undtagen én, at økonomien er den vigtigste grund til, at de udlejer
deres lejlighed gennem Airbnb. Deltagernes argumenter er overvejende ens, og nogle siger
blandet andet: ”Jeg gør det for at tjene ekstra penge” (bilag 10) og ”hvis jeg ikke behøvede
pengene, så ville jeg slet ikke gøre det i samme grad” (bilag 11).

I alt otte udlejere fremhæver det sociale aspekt. Her er der større adspredelse i deres
argumenter, og de forklarer det med: ”Vi synes, det er ret sjovt at møde nye mennesker og
fortælle om byen” (bilag 10), ”det er hyggeligt at tale med gæsten og høre om deres oplevelser”
(bilag 10), ”synes, det har været fedt, når der er kommet nogle typer ind, der passer ind, og som
er sjove, og som kan bidrage med noget” (bilag 10), ”jeg har mødt nogle, jeg stadig har en lille
smule kontakt med” (bilag 10) og ”jeg ville ikke udleje, hvis jeg ikke ønskede at møde andre
mennesker” (bilag 10).

Fem udlejere siger, at autenticitet er vigtig for dem, når de udlejer gennem Airbnb. ”Det er
vigtig for mig, at de får en god oplevelse, når de lejer min lejlighed” (bilag 10), ”det er fedt, at
kunne give folk en autentisk oplevelse af min by” (bilag 11) og ”det er en god mulighed for
lejerne for at opleve noget andet” (bilag 11) er nogle af de forklaringer, deltagerne giver.

Det ressourcebesparende incitament nævnes en enkelt gang og forklares med: ”Det er en af
mine kæpheste, at man udnytter alle ting bedst muligt” (bilag 11).
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Stolthed nævnes også kun en enkelt gang med begrundelsen: ”Jeg er stolt af vores lejlighed.
Jeg er stolt af Nørrebro, København og Danmark” (bilag 11).

Sikkerhed kommer ligeledes på banen en gang blandt udlejerne, og om det siger
fokusgruppedeltageren: ”Jeg føler mig tryg ved at leje ud på grund af valideringen, og den
sikkerhed som Airbnb stiller” (bilag 11).

AUTENTICITET ER MINDST LIGESÅ VIGTIGT SOM ØKONOMI FOR LEJERE
Hvis vi kigger på lejernes incitamenter, er der ikke ligeså stor enighed blandt
fokusgruppedeltagerne om, hvad der er den vigtigste årsag til, hvorfor de har lejet gennem
Airbnb.

Hvor alle udlejere - undtagen én - havde angivet den økonomiske grund som den vigtigste, er der
kun tre lejere, der nævner økonomi som den vigtigste årsag. Lige så mange - altså tre - angiver
autenticitet som den vigtigste grund til, de har lejet gennem Airbnb. Desuden bliver autenticitet
samlet set lejernes mest indflydelsesrige incitament, da det i alt nævnes otte gange, mens
økonomi samlet set nævnes seks.

Om det autentiske incitament siger fokusgruppedeltagerne: ”Vi kunne få en lejlighed, præcis
hvor vi gerne ville bo i byen” (bilag 10), ”lejligheden var ikke billigere end et hotelværelse, men
det lå mere centralt” (bilag 10), ”man får en anden oplevelse end de der forfærdelige hoteller”
(bilag 10), ”det føles mere rigtigt at bo hos en lokal” (bilag 11) og ”super fedt at kunne se byen
fra andet end et hotel” (bilag 11).

Det økonomiske incitament er næstvigtigst for lejerne. Nogle af forklaringerne, de giver, lyder
således: ”Jeg har haft stor held med at finde billige lejligheder” (bilag 10), ”det var billigere end
et hotel” (bilag 10), ”vi sparede en masse penge” (bilag 10) og ”mere overkommelig pris end et
hotel, men det er stadig ikke et hostel” (bilag 11).
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Det praktiske incitament fremhæves af tre fokusgruppedeltagere og forklares blandt andet med:
”Praktiske årsager, da vi var fem, der skulle bo sammen” (bilag 10) og ”det er rart med
opbevaringsplads, særligt i forhold til mad” (bilag 11).

Det sociale aspekt fylder umiddelbart ikke meget hos lejerne. Det nævnes kun to gange og
forklares med: ”Vi blev modtaget af vores vært og introduceret til byen” (bilag 10) og ”ved rejser
alene ville jeg synes, det var fedt at leje et værelse hos nogen” (bilag 11).

Det ressourcebesparende aspekt nævnes af en enkelt, der fremhæver, at det er ”sjovere at bo i
en slidt gammel lejlighed, hvor de ikke vasker håndklæderne hver dag” (bilag 10).

Sikkerhed nævnes ligeledes kun en enkelt gang, og det begrundes således: ”Det er super nemt.
God validering. Jeg føler mig ret tryg ved at leje hos folk” (bilag 11).

Der danner sig et tydeligt billede af, at økonomi og autenticitet er de dominerende grunde til, at
deltagerne benytter sig af Airbnb. Særligt hos udlejerne er økonomien den primære årsag, mens
både økonomi og autenticitet er de vigtigste incitamenter blandt lejere.

Det er interessant at studere resultaterne af analysen med Abraham H. Maslows behovspyramide.
Han opstiller et hierarki af forskellige menneskelige behov, som skal være opfyldt, før andre
behov bliver aktiveret (Maslow, 1970). Teorien bliver oftest brugt til at studere forbrugeres
købsadfærd, da den fortæller, hvilke behov en forbruger skal have opfyldt på forskellige
købsstadier (Maslow, 1970) (Solomon et al. 1999:185-187). Maslows påstand er, at en forbruger
skal have opfyldt de fysiske og sikkerhedsmæssige behov, før andre behov frigives. Det sidste
behov, som en forbruger oplever, er behovet for selvrealisering (Maslow, 1970). Alle undtagen én
fokusgruppedeltager nævner det økonomiske aspekt som deres første eller anden prioritet i
forhold til, hvorfor de benytter sig af Airbnb. Man kan argumentere for, at det økonomiske
incitament er med til at dække et basalt behov for fokusgruppedeltagerne, da de enten ønsker at
tjene eller spare penge. Hos udlejerne er det autentiske og sociale aspekt også fremtrædende
årsager. De kan sidestilles med behovet, som Maslow kalder for ’social’, som dækker over
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behovet for fællesskab og tilhørsforhold til andre (Maslow, 1970) (Solomon et al. 1999). Hvis vi
kigger på det ressourcebaserede aspekt og stoltheden af at vise sin by frem, som ligger i
behovspyramidens øverste del, er det kun én udlejer og én lejer, som nævner det som årsag til, at
de benytter sig af Airbnb. Vi kan derfor konkludere, at der forekommer nogle basale, økonomiske
behov, som skal være opfyldt, hvis man skal have lyst til at dele gennem Airbnb. Der eksisterer
også nogle fremtrædende sociale behov. Vores fokusgrupper viser ikke et fremtrædende behov
for selvrealisering i brugen af Airbnb. Botsman og Rogers argumenterer derimod for, at der findes
et behov for anerkendelse fra sin omverden, når man indgår i delesituationer (Botsman og Rogers,
2010:202). Vi antager, at behovet om selvrealisering først opstår, når de andre behov er opfyldt.
Vores fokusgruppedeltagere er primært unge mennesker med begrænset indkomst, der derfor
finder motivation i basale behov for økonomisk indkomst. Nogle af fokusgruppedeltagerne giver
udtryk for, at de på sigt godt kan forestille sig, at deres incitamenter for at dele ændrer sig, når de
står i en anden økonomisk situation (bilag 11).

OPSAMLING
Vi har i denne analyse belyst fænomenet deleøkonomi fra forskellige vinkler for at besvare
specialets første undersøgsmål, som lyder: ”Hvad er deleøkonomi, og hvorfor indgår Airbnbs
brugere i delesituationer?”. Analysen viste, at der er fire faktorer, der skal være til stede, før
deleøkonomi kan opstå og fungere (Botsman og Rogers, 2010:76). Claus Skytte beskriver,
hvordan vi i Danmark er stærke på to af de fire faktorer, nemlig fællesskab og tillid. I analysen
diskuterede vi, hvilke muligheder og udfordringer der er ved deleøkonomien gennem
synspunkter fra eksperterne Claus Skytte og Bent Greve. Skytte lægger vægt på, at der ikke er
grænser for, hvilke brancher deleøkonomien kan brede sig til. Modsat argumenterede Greve for,
at deleøkonomien skaber konkurrenceforvridning i samfundet, og at deleøkonomiens
udviklingspotentiale er begrænset. Både Skytte og Greve ser til gengæld beskatning af
deleøkonomien som en løsning, selvom de ikke er enige om formen.

Dernæst analyserede vi årsagerne til, at fokusgrupperne lejer og udlejer. Vi fandt ud af, at det
økonomiske incitament er vigtigst for udlejerne. De ser Airbnb som en måde at tjene nemme og
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hurtige penge på. Hos lejerne er det autentiske element mindst lige så vigtigt som det
økonomiske, fordi det i høj grad handler om at få nogle unikke og autentiske oplevelser. Til sidst
belyste vi vores resultater gennem Maslows behovspyramide. Maslow argumenterer for, at de
basale behov, der her skal ses som det økonomiske incitament, skal være opfyldt først. Dernæst
kommer det sociale behov i form af autenticitet, og øverst behovet om selvfremstilling. Vi
pointerede, at vores fokusgruppedeltagere – på baggrund af deres unge alder og dermed
begrænsede økonomi - primært fandt behov for at opfylde det basale behov for indtjening. Vi
forudsiger i forlængelse af dette, at behovet for selvrealisering kan opstå med tiden, hvor større
økonomisk råderum er til stede.

!

!

64

Mia Parsbæk Pedersen
Emma Kobberholm Beck

Kandidatafhandling

AIRBNBS BRAND
Følgende afsnit er specialets anden analyse, hvor vi undersøger Airbnbs brand i relation til tillid.
En analyse af Airbnbs brand vil bidrage til at besvare underspøgsmålet: ”Hvilken rolle spiller
troværdighed for Airbnbs brand i dannelsen af tillid?”. Vi belyser Airbnbs brand fra tre forskellige
vinkler; Airbnbs eksterne kommunikation, Airbnbs organisatoriske identitet og Airbnbs
organisatoriske image.

Vi analyserer Airbnbs brand for at kunne undersøge, om brandet fremstår troværdigt. Før vi kan
konkludere på Airbnbs brand, må vi studere, hvordan Airbnb rent faktisk kommunikerer på deres
hjemmeside, der i indeværende speciale repræsenterer virksomhedens eksterne kommunikation.
Det gør vi gennem en analyse af Airbnbs online ethos. Analysen studerer uddrag fra hjemmesiden
for at undersøge hjemmesidens indhold, opbygning og kommunikation. Dernæst analyserer vi,
hvordan Airbnb opfatter sig selv, og hvordan brugerne af Airbnb opfatter virksomheden. Til
denne analyse benytter vi Gioia et al., der præsenterer begreberne organizational identity og
image for at kunne klarlægge, om der forekommer overensstemmelse mellem disse. Analyserne
inddrager specialets empiriske materiale i form af interviewet med Anne Sofie Kirkegaard fra
Airbnb og fokusgruppeinterviewene.

ONLINE ETHOS
Elisabeth Hoff-Clausen skriver i sin bog ’Online Ethos’, hvordan man skaber troværdighed
gennem retorisk ethos på hjemmesider. Hoff-Clausens teori bidrager til at besvare, hvad Airbnb
kommunikerer eksternt på dens hjemmeside og deraf, hvad virksomheden brander sig på. Hun
beskriver, hvordan brugerens adfærd på internettet har ændret sig, da brugen af internettet er
gået fra primært ”at handle om udveksling af information til nu at handle om møder mellem
mennesker” (Hoff-Clausen, 2008:137). Airbnb.dk er en hjemmeside, der opererer i
spændingsfeltet mellem en almindelig hotelhjemmeside og et brand community bestående af
brugergenereret indhold (airbnb.dk). Hoff-Clausen beskæftiger sig med hjemmesider, der bygger
på social interaktion og brugergeneret indhold, der begge er fremtrædende karakteristika på
airbnb.dk. Brugergenereret indhold skal i denne sammenhæng forstås som private profiler og
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interaktionen mellem disse profiler. En analyse af det brugergenererede indhold vil finde sted
senere i specialet.

Airbnbs hjemmeside opererer som sagt i spændingsfeltet mellem forskellige typer hjemmesider.
For at forstå, hvordan airbnb.dk differentierer sig fra andre hotelkæder og communities, må vi
præcisere, hvilket brand Airbnb er. Airbnb er en virksomhed, der udelukkende eksisterer på
internettet. Airbnbs eneste produkt er dens hjemmeside, som formidler kontakt mellem udlejere
og lejere (bilag 3). Airbnb er en e-forhandler, hvis formål er at sælge et produkt via en
hjemmeside. Derfor skal Airbnb kommunikere til sine brugere ved at ”creating new ways of
managing relationships with customers” (Schultz et al., 2000:55). Schultz et al. argumenterer for,
at ”e-commerce can only be effective if it is heavily branded” (Schultz et al., 2000:55). Airbnb er
et service brand, hvor det er brugerne, der reelt udbyder produktet. Airbnbs funktion er blot at
formidle kommunikation mellem brugerne. Når vi arbejder videre med Airbnbs brand, er det
derfor vigtigt at fastslå, at fordi Airbnbs brand er et service brand, adskiller brandet sig
grundlæggende fra produkt brands i måden der kommunikeres til omverden.

Samtidigt er det værd at notere, at Airbnbs budskab og marketing ifølge Anne Sofie Kirkegaard
spredes gennem 80 procent word of mouth (bilag 3). Word of mouth anses som et effektivt
markedsføringsværktøj og har i lang tid været et vigtigt element for en forbruger til at opnå nyttig
information i beslutningsprocessen (Dahl, 2015:173). Det er et emne, som Skytte lægger vægt på,
når han fortæller, hvorfor han mener, at Airbnbs brand er blevet så stort: ”Som alt andet, så
påvirkes vi af de mennesker vi kender, som fortæller, at de gør det og at de synes det er fedt”
(bilag 2).

I undersøgelsen af om airbnb.dk formår at skabe retorisk ethos, som fører til troværdig ekstern
kommunikation, præsenterer Hoff-Clausen begreber af Erving Goffmans fra”The Presentation of
Self in Everyday Life”. Begreberne handler om, at brugeren bevæger sig på en hjemmesides
frontstage og backstage (Hoff-Clausen, 2008:186). Det karakteristiske ved ethos på hjemmesider
ligger i brugerens oplevelse af at bevæge sig fra et offentligt frontstage bestående af fastlåste
forsider og menuer til et backstage af individuelle indlæg produceret af hjemmesidens brugere
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(Hoff-Clausen, 2008:186). I nedenstående analyse beskæftiger vi os med Airbnbs frontstage. HoffClausens begreber om en hjemmesides backstage bliver senere i specialet brugt til at analysere
Airbnbs brugergenererede indhold. Vi foretager denne opdeling, fordi vi i denne analyse belyser,
hvad Airbnb eksternt kommunikerer og i senere analyse fokuserer på, hvordan airbnb.dk er
baseret på brugergenereret indhold.

Ethopoetisk frontstage
Airbnb.dk er på mange måder en hjemmeside, vi har set før. Alle verdens hotelkæder, hostels og
Bed & Breakfasts har en hjemmeside, hvor man kan læse om og booke en overnatning.

På airbnb.dk’s forside står der ”Velkommen hjem”, efterfulgt af sætningen: ”Lej unikke boliger af
lokale værter i mere end 190 lande” (airbnb.dk). Det giver en tydelig indikation af, at Airbnb ikke
er en traditionel hotelkæde, men at man lejer af lokale, private værter. Forsiden er derudover
holdt i et simpelt design med et navigationssystem, hvor man kan søge på rejsedestination, dato
for rejsen og antal gæster. Navigationssystemet er genkendeligt fra andre hjemmesider, der
tilbyder rejser og oplevelser. Lignende typer navigationssystemer eksisterer blandt andet på
hjemmesiderne momondo.dk2 og tripadvisor.dk3, som begge er hjemmesider kendetegnet ved at
tilbyde oplevelser ligesom Airbnb. Se nedenstående:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2
3

!

Momondo.dk er en søgemaskine for fly og hotel over hele verdenen.
Tripadvisor.dk er en hjemmesider med brugergenereret anmeldelser af restauranter og hoteller.
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Airbnb.dk

Momondo.dk

Tripadvisor.dk:
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At denne type navigationssystem er gennemgående på flere typer hjemmesider, skaber
genkendelighed hos brugerne, når de besøger siden. Brugernes oplevelse af genkendelighed,
når de besøger en hjemmeside, skaber, ifølge Hoff-Clausen, tryghed og troværdighed (HoffClausen, 2008:192).

Hoff-Clausen bruger begrebet afsenderinstans, som identificeres gennem, hvor tydelig
afsenderen af hjemmesiden fremstår (Hoff-Clausen, 2008:190). På forsiden er det tydeligt, at
Airbnb er afsender af hjemmesiden. Airbnbs logo er placeret i venstre hjørne og hjemmesiden har
en klassisk bund med kontaktoplysninger (airbnb.dk). Elementerne skaber genkendelighed og
tryghed for brugerne, når de besøger siden (Hoff-Clausen, 2008:190). På forsiden ligger der i
øvrigt videooptagelser fra private hjem forskellige steder i verden. Videoerne viser situationer,
hvor folk sover, spiser middag eller slapper af sammen. De har en hjemlig atmosfære og ligner til
forveksling private optagelser af brugernes rejseoplevelser. Det er uklart, om videoerne er
professionel reklame eller amatøroptagelser fra brugere (airbnb.dk). Både hjemmesidens visuelle
og verbale budskab handler om den unikke oplevelse og fokuserer på autenticitet som et
gennemgående tema.

Længere nede på hjemmesiden møder man overskriften ”Vores netværk” - se billedet nedenfor
(airbnb.dk). Her giver Airbnb brugeren et indblik i netværket. Brugeren bliver inviteret til at lave et
personligt Airbnb-logo, møde rejseparret Alice og Chris, dele oplevelser gennem hashtagget
#Airbnb og hilse på fotografen og Airbnb-udlejeren Nina, der elsker at hjælpe gæster med at
opdage Shanghai. Her kommunikerer Airbnb medejerskab, da brugeren opfordres til at lave sit
eget, personlige Airbnb-logo. Airbnb kommunikerer autenticitet og eventyrlyst, da historien om
Alice og Chris, der altid er på udkig efter lokale oplevelser fortælles. Airbnb opfordrer til at dele
oplevelser gennem hashtags, hvilket er en moderne og ung kommunikationsform. Samtidig
symboliserer det fællesskab, da man gennem hashtagget deler oplevelser med andre. Til sidst
kommunikerer hjemmesiden hjemlig atmosfære og endnu en gang autenticitet, da brugeren
møder en smilende Nina, der udlejer sin bolig i Shanghai.
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På forsiden finder man navigationsmuligheden ”Sådan fungerer det” (airbnb.dk). Klikker man her,
føres man til to undersider, der forklarer, hvordan man lejer en lejlighed, og hvordan man bliver
udlejer:
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De to undersider er eksempler på, at airbnb.dk inddrager brugerne på hjemmesiden. På disse
undersider bliver man som bruger af hjemmesiden klar over, at hele universet er bygget op
omkring andre brugere. Man kan for eksempel læse, hvordan man som privatperson kan dele sin
bolig, og at det er brugerne, som giver tips om nabolaget og ikke Airbnb.

Det enkle design og kommunikationen fra forsiden er videregivet til undersiderne, der indeholder
samme overskuelighed. Teksten indeholder ord som ’dig’, ’du’ og ’dine’, der direkte henvender
sig til den enkelte bruger. Det fungerer som er et kommunikativt værktøj til at mindske afstanden
mellem bruger og virksomhed (Hoff-Clausen, 2008:190). Det giver brugeren rollen som den
primære aktør på hjemmesiden, hvilket Hoff-Clausen kalder for open source-hjemmesider (HoffClausen, 2008:188). På hjemmesider, som ikke består af open source-opbygningen, vil det typisk
være afsenderen af hjemmesiden, der er den primære aktør (Hoff-Clausen, 2008:188).
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Den første underside beskriver, hvordan du lejer. Her lægges vægt på de fantastiske steder, du
kan bo, hvor let det er at leje, og at du skal føle dig hjemme. Der er alle budskaber, der
fremhæver oplevelsen, autenticiteten og letheden ved at bruge Airbnb. Ligeledes fremhæves det
på undersiden for værter, at det er gratis at slå sin bolig op, at man skal give tips om nabolaget
og at ”gæster, der er vilde med din bolig”, kan booke den øjeblikligt (airbnb.dk).

Fra forsiden kan brugeren klikke sig videre til siden ”Om os”, hvor man kan læse Airbnbs
beskrivelse af virksomheden. Her står der, at det ”er en troværdig netværksmarkedsplads, hvor
folk kan udleje, opdage og booke unikke boliger i hele verden” (airbnb.dk). Ydermere fremhæves
det, at man ”kan få unikke rejseoplevelser” (airbnb.dk), uanset om man ønsker at bo i ”en
lejlighed for en nat, et slot for en uge eller en villa for en måned” (airbnb.dk). Retter man blikket
mod forsiden, er den opbygget med inspirationsbilleder, der repræsenterer hjemmesidens
forskellige destinationer under overskrifterne: ”Opdag nye inspirerende steder tæt på dig” og
”se, hvor folk rejser i hele verden” (airbnb.dk). Unikke oplevelser og autenticitet er et
gennemgående tema på hjemmesiden. Tidligere har vi nævnt, at hjemmesiden modtager
brugeren med sætning ”Velkommen hjem” (airbnb.dk). ’Velkommen hjem’ indikerer, at ethvert
sted du lejer, er nogens og til dels dit (nye) hjem. Heri ligger et budskab om hjemlig autenticitet.

Brugernes holdning
Vi spurgte vores fokusgruppedeltagere, hvad de oplever, når de navigerer rundt på airbnb.dk.
Fire af deltagerne nævner, at de oplever hjemmesiden som let tilgængelig. Særligt hjemmesidens
brugervenlighed er et punkt, som flere af deltagerne fremhæver: ”Hjemmesiden er brugervenlig”
(bilag 11) og ”Airbnb er overskuelige og brugervenlige på deres hjemmeside” (bilag 11). En
anden deltager fortæller, at ”deres hjemmeside er nem, lækkert design, og alt er gennemtænkt”
(bilag 10). At hjemmesidens enkle design er gennemgående skaber overskuelighed og
brugervenliglighed. Kommunikationen på hjemmesiden er i øjenhøjde og bruger ord, der
henvender sig direkte til brugeren. En deltager nævner netop kommunikationen, når hun
beskriver sin oplevelse af hjemmesiden: ”Jeg kan godt lide deres nemme kommunikation”
(bilag10). En anden deltager synes, at ”de har en kommunikation, som er meget cool, nem og
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sjov” (bilag 10). Et par af deltagerne nævner desuden, at hjemmesiden fremstår som professionel
og tillidsfuld (bilag 11).

Når man navigerer rundt på airbnb.dk’s frontstage, kommunikerer hjemmesiden i et sprog, som
brugeren kan relatere til. Airbnb formår gennem rammesætning, opbygning samt hjemmesidens
æstetik og design at skabe et miljø, som forbrugeren forstår og finder brugervenligt. Det er
elementer, der skal være tilstede på en hjemmeside, hvis den skal have online ethos og
derigennem fremstå troværdig (Hoff-Clausen, 2008).

En deltager fremhæver to gange under interviewet, at hun oplever, at Airbnb ikke har et ansigt og
fortæller, at ”det er en virksomhed uden ansigt. Det er jo bare en platform” (bilag 11). En anden
deltager siger, at hun ikke ser virksomheden bag hjemmesiden, men ”… har bare tænkt det som
en hjemmeside, der samler folk” (bilag 10). Tidligere har vi kigget på hjemmesidens
afsenderinstans, som et element Hoff-Clausen fremhæver som en væsentlig faktor for at fremstå
troværdig og have online ethos. Logo, genkendelig navigationsbjælke og synlige
kontaktoplysninger er elementer, der gør Airbnb til synlig afsender (Hoff-Clausen, 2008:190). Da
kun få deltagere oplever en manglende afsender, vil vi ikke konkludere, at Airbnb ikke formår at
sætte en tydelig afsender på hjemmesiden. Desuden vurderer vi, at det i dette tilfælde ikke
nødvendigvis er negativt, at enkelte fokusgruppedeltagere ikke opfatter Airbnb som tydelig
afsender. Vi vurderer dette, da det er en del af Airbnbs koncept, at brugerne er i centrum og
derfor selv fremstår som afsendere.

På baggrund af analysen af airbnb.dk’s eksterne kommunikation konkluderer vi, at hjemmesiden
fremstår brugervenlig og nem. Dette bakkes desuden op af den feedback, vi fik fra vores
fokusgrupper, der ligeledes fandt hjemmesiden brugervenlig og nem at navigere rundt på.
Brugervenlighed skaber ifølge Hoff-Clausen en troværdig hjemmeside (Hoff-Clausen, 2008). Efter
at have analyseret Airbnbs eksterne kommunikation, retter vi nu blikket mod Airbnbs identitet og
image.
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ORGANISATORISK IDENTITET OG IMAGE
Airbnbs opfattelse af sig selv
Gioia et al. introducerer begrebet organizational identity, der beskriver, hvordan en organisations
medlemmer opfatter organisationen. Det er et flydende og dynamisk begreb, der tilpasser sig
omgivelserne over tid (Gioia et al., 2000:63-64). På den måde adskiller det sig fra andre
definitioner af identiet, der ser identitet som en konstant og vedvarende kerne i organisationen
(Gioia et al., 2000:64). I denne analyse trækker vi på vores interview af Anne Sofie Kirkegaard fra
Airbnb, da hun i indeværende speciale repræsenterer organisationens medlemmer. Det er vigtigt
at påpege, at hun er Airbnbs officielle stemme, da hun varetager virksomhedens kommunikation,
pressehåndtering og sociale medier. Det giver hende incitament til at få virksomheden til at
fremstå bedst muligt og derfor potentielt udelade eller manipulere med betydelig information. En
komplet analyse af Airbnbs organisatoriske identitet ville desuden kræve et større empirisk
grundlag i form af flere interviews med forskellige medarbejdere hos Airbnb. Kotler et al.’s
begrebsdefinition af brand-identitet forklarer, hvordan identitet skal afspejle sig i alt, hvad
virksomheden gør: ”brand identity should be diffused in everything the company does, from the
way staff behave, to the design of annual reports, brochures, catalogues (…), company decor, and
so on” (Kotler et al. 2009:426). Vi inddrager derfor vores konklusioner fra analysen af Airbnbs
eksterne kommunikation og vores observationer af Airbnbs danske kontor, som vi besøgte i
forbindelse med interviewet af Anne Sofie Kirkegaard. Det gør vi for at skabe et fyldestgørende
billede af virksomhedens identitet.

I interviewet af Anne Sofie Kirkegaard spørger vi hende, hvilken type virksomhed Airbnb er. Hun
lægger vægt på, at det er en virksomhed, der, via sin hjemmeside, forbinder 100.000 mennesker
hver dag (bilag 3). Anne Sofie fortæller, at denne sociale interaktion mellem brugerne er
virksomhedens kerne (bilag 3). I interviewet siger hun også, at ”vi kalder jo faktisk os selv for en
online, social markedsplads. Så det er jo essensen, at det er en markedsplads, hvor vi skaber
kontakt mellem nogle, der har ekstra plads og nogle, der mangler et sted at bo”(bilag 3). Hun
fremhæver, at brugeren skal have en god oplevelse på hjemmesiden, men at den rigtige Airbnb-
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oplevelse først foregår, når gæsten møder værten i den virkelige verden. Ifølge Anne Sofie
Kirkegaard er Airbnb derfor en platform, som online formidler offline oplevelser (bilag 3).

Hun bekriver Airbnbs identitet ”som en ung mand midt i 30’erne. Som er eventyrlysten, men som
stadig er pligtopfyldende og ordentlig” (bilag 3). Hun understreger desuden vigtigheden af at
brandet fremstår afslappet, men at ”personen (læs: Airbnb) måske er blevet lidt mere voksen over
de sidste tre år” (bilag 3). Det tolker vi som, at virksomheden har fået struktur og professionalisme
i forhold til tidligere.

Hun nævner endvidere deres sikkerhedsnet i form af den forsikring, de stiller til udlejere. ”Det er
vores fineste opgave at sørge for, at vi har et sikkerhedsnet, der står til rådighed 24/7, og kan
hjælpe så godt, som vi nu kan”, forklarer hun (bilag 3). Hun henviser også til Airbnbs
kundeservice, der står til rådighed døgnet rundt for at skabe et højt serviceniveau.

Gioia et al. argumenterer for, at en organisations identitet er sammensat af sociale konstruktioner,
selv når man anskuer den fra individniveau, som i dette tilfælde, hvor det er Anne Sofie
Kirkegaards udgave af Airbnbs identitet, vi studerer (Gioia et al., 2000:65). Når hun fortæller, at
Airbnb er et ungt, eventyrlystent og pligtopfyldende brand, er det hendes konstruktion af
brandet, konstrueret gennem en proces af interaktion og påvirkning fra omverden (Gioia et al.,
2000:65). Hendes opfattelse er dannet via egne oplevelser af brandet, medier, konkurrenter m.m.
Hun fortæller under interviewet, at hun selv har benyttet sig af Airbnb både som lejer og udlejer
(bilag 3), hvilket understeger, at hendes version af Airbnbs identitet bygger på hendes
erfaringsgrundlag bestående af erfaringer som medarbejder og bruger.

Interviewet med Anne Sofie Kirkegaard foregår på Airbnbs danske kontor på Strøget i
København. Indretningen og miljøet på kontoret fortæller meget om en virksomheds kultur og
dermed også virksomhedens identitet, fordi artefakter er fysiske elementer, der karakteriserer
virksomhedens identitet (Schein. 1994:25). Derfor er vores observationer af Airbnbs kontormiljø
relevante i beskrivelsen af virksomhedens identitet. Airbnbs kontor er moderne og ungt. Alle
medarbejdere sidder i et stort, åbent kontorlandskabet med højt til loftet og farverigt inventar.

!

!

75

Mia Parsbæk Pedersen
Emma Kobberholm Beck

Kandidatafhandling

Kontoret har et sofahjørne, der er indrettet som en stue med sofa, tæpper, puder og hyggelig
belysning. Mødelokalet, som vores interview finder sted i, er indrettet som en finsk sauna med træ
på væggene og skind at sidde på. I stedet for traditionelle møbler er det installeret sauna-bænke.
At Airbnb har valgt at indrette sit mødelokale anderledes end typiske mødelokaler, tolker vi som
et udtryk for, at Airbnb er en kreativ virksomhed.

Brugernes holdning til Airbnb
Nu skal vi tilbage til Gioia et al.’s teori. Deres andet begreb organizational image, beskriver
hvordan virksomhedens omverden opfatter den. Organizational image-begrebet er oplagt at
benytte, da begrebet har et eksternt perspektiv og beskæftiger sig med, hvordan omverdenen
rent faktisk opfatter organisationen (Gioia et al., 2000:65-66). I denne del af analysen inddrager vi
fokusgruppeinterviewene til at besvare, hvordan Airbnbs brugere opfatter virksomheden.
Christensen et al., der beskæftiger sig med integreret kommunikation, præsenterer begrebet
creative receiver. Deres pointe er, at modtagerne af et brands integrerede kommunikation ikke
blot passivt anerkender brandets budskab. Derimod skaber modtageren sin egen forståelse af det
kommunikerede. Med andre ord: ”Its a self-referential process of integration in the sense that
receivers read meaning into the message” (Christensen et al., 2009:213). Begrebet er relevant i
analysen af Airbnbs organisatoriske image, fordi brugere importerer og opfatter budskaber
forskelligt, der i øvrigt kan differentiere sig fra budskabets originale formål (Christensen et al.,
2009:214).

Da vi spurgte deltagerne om, hvordan de opfatter Airbnb, var der særligt ét ord, som blev
gentaget af flere deltagere. For eksempel siger en deltager, at hun forbinder Airbnb med at være
innovative (bilag 11). Virksomhedens evne til at innovere produkter bliver også fremhævet i
fokusgruppeinterviewene, hvor en deltager fortæller: ”De er gode til at innovere deres produkt,
udvikle produktet og gøre det mere sikkert” (bilag 11). En anden deltager fremhæver: ”Jeg har
skrevet ungt, innovativt, god pris, top service” (bilag 11). En deltager lægger også vægt på at
beskrive virksomheden som ung, dynamisk og fortsætter med: ”jeg tænker, at det er en gruppe
unge drenge, der sidder bag skærmen” (bilag 10).
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Et andet punkt, som flere af deltagerne nævner i deres beskrivelse af Airbnbs brand, er
virksomhedens høje serviceniveau. Et par af deltagerne har stået i situationer, hvor Airbnbs
service var eksemplarisk. De nævner blandt andet: ”God service og meget troværdigt” (bilag 10),
”rigtig god service, særligt deres kundeservice” (bilag 10) og ”de har en skide god customerservice, som man kan forvente” (bilag 11). En enkelt deltager fortæller dog også, at han har stået i
en situation, hvor han ikke er blevet hjulpet af Airbnbs kundeservice, da han skulle flytte ud af en
lejlighed og overdrage sin Airbnb-profil til en anden udlejer (bilag 10).

Serviceniveauet hænger for mange af deltagerne også sammen med et stærkt sikkerhedsnet. En
deltager fortæller, at ”der er en sikkerhed igennem Airbnb, som gør, at jeg tør leje” (bilag 10).
Airbnb formår via deres kommunikation på hjemmesiden, serviceniveau og sikkerhedsnet at få
skabt troværdighed, så brugerne tør udleje og leje deres private hjem til fremmede. En af
deltagerne kæder netop serviceniveauet og sikkerheden sammen og forklarer: ”De har god
service og er meget troværdige. De har et godt sikkerhedsnet, hvor de har skabt stor tillid, og
man tør gennemføre store pengetransaktioner” (bilag 10). Sikkerhed bliver også fremhævet af en
anden deltager, der siger at ”… de har en sikkerhed. De accepterer, at man ikke gør det for at
være god, men for at tjene penge” (bilag 10).

Fokusgruppedeltagerne indleder også debat om deres tillid til Airbnb. Der er enighed om, at tillid
er vigtigt for at indgå i en delesituation. Når vi spørger, om tillid er vigtigt, svarer alle ja. Nogle
uddyber med: ”Jeg ville ikke kunne leje min lejlighed ud, hvis jeg ikke havde tillid til Airbnb”
(bilag 10) og ”tillid er altafgørende for mig” (bilag 11). Tilliden til Airbnb kan også ses i en brugers
udtalelse om virksomheden: ”De har helt tydligt sat sig i brugerens sted og tænkt på alle de ting,
der nu kan være: Om man er forsikret osv.” (bilag 11). En anden fokusgruppedeltager støtter op
om vigtigheden af forsikringen og siger, at en af grundene til, at hun har tillid til Airbnb er, at ”der
er noget sikkerhed gennem Airbnb” (bilag 10). En anden grund, som flere fokusgruppedeltagerer
fremhæver som grunden til, at de har tillid til Airbnb, er de andre brugere. Det begrunder de
blandt andet med ”… de har skabt ethos ved at have så mange brugere. De har opnået en critical
mass, hvor man stoler på virksomheden gennem alle de andre brugere” (bilag 11). I forlængelse
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af dette tilføjer en anden deltager, at: ”det er meget brugernes skyld, at der overhoved er tillid”
(bilag 11).

En deltager bruger ordet medejerskab, når hun skal beskrive sin oplevelse af Airbnb: ”Jeg tænker
medejerskab. Jeg er en stor del af deres brand” (bilag 10). Her refereres der til hjemmesidens
brugergenererede indhold, som består af boligopslag af private lejligheder. Et element, som vi
studerer i en senere analyse, hvis fokus er på Airbnbs community og brugergenererede indhold.

At Airbnb er en virksomhed, hvis formål er at tjene penge, er også et emne, som fokusgrupperne
diskuterer. Mange af deltagerne nævner gebyret, som Airbnb trækker ved hver transaktion som et
punkt, hvor virksomheden ikke fremstår gennemsigtig. Deltagerne kan ikke gennemskue, hvor
meget transaktionsgebyret er ud af det samlede beløb, som bookingen koster. En deltager siger,
at han er i tvivl om gennemsigtigheden: ”Jeg synes nogle gange, at det kan være lidt svært at
finde ud af, hvad det gebyr egentlig er” (bilag 10). En deltager fortæller samtidig, at han aldrig
har læst betingelserne: ”Hvis jeg gad at læse de der betingelser, så kunne jeg sikkert finde ud af,
hvad gebyret er” (bilag 10). Et par af deltagerne er også enige om, at det er helt i orden med
gebyret, da Airbnb trods alt er en virksomhed, som skal tjene penge (bilag 10). I fokusgruppen
beskrives Airbnb som ”lidt kapitalistiske” (bilag 11). En deltager uddyber det kapitalistiske aspekt
i sin beskrivelse: ”De har helt klart været med til at kapitalisere en tendens og gjort det godt”
(bilag 11). Under fokusgruppeinterviewene starter en diskussion om, at Airbnb tjener penge på, at
folk gerne vil dele deres lejlighed med andre. En deltager nævner at, ”de kapitaliserer jo på
noget, der er lidt nemt” (bilag 11). Det er ikke alle deltagere, som er enige i, at Airbnb fremstår
kapitalistisk. En deltager siger således: ”Jeg havde slet ikke mistillid, og jeg tænker slet ikke på
gebyrer. Jeg tænker bare fedt! Fordi det er nemt og convenient for mig. Så tænker jeg ikke så
meget over store, stygge kapitalist” (bilag 11).

Nogle af brugerne beskriver som sagt organisationen som kapitalistisk. Vi mener ikke, at dette er
særligt for Airbnb, men et generelt syn på virksomheder og deres formål om profit. Det står dog i
skarp kontrast til den opfattelse, som nogle brugere havde af Airbnb som ”ansigtsløs”
formidlingsplatform.
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OVERENSSTEMMELSE MELLEM AIRBNBS IDENTITET OG IMAGE
I ovenstående analyse af Airbnbs organisatoriske identitet og image har vi gennemgået, hvordan
Airbnb opfatter sig selv ved at inddrage interviewet af Anne Sofie Kirkegaard, vores analyse af
den eksterne kommunikation og vores personlige observationer af Airbnbs kontormiljø. Vi finder
det relevant at inddrage den eksterne kommunikation og observationer fra kontoret i beskrivelsen
af den organisatoriske identitet, for at give et fyldestgørende billede af Airbnb. Denne
kombination er mulig at foretage, fordi vi antager, at Airbnb bygger sin eksterne kommunikation
og sit kontormiljø på baggrund af sin organisatoriske identitet (Kotler et al., 2009:426). Dernæst
har vi gennemgået, hvilket image Airbnb har blandt brugerne, ved at studere vores empiriske
materiale fra fokusgruppeinterviewene. Vi studerer Airbnbs eksterne kommunikation, identitet og
image, da det i høj grad er med til at skabe tillid. Ole Thyssen, som har udgivet en række
forskningsartikler om organisationer, værdier og tillid, argumenter for, at organisationens
imagekonstruktion skaber tilliden til organisationen (Bordum & Wenneberg, 2001). Han
argumenterer for, at en organisation opbygger tillid gennem dens eksterne kommunikation: ”En
organisation kan med saglige, normative og æstetiske midler søge at opbygge tillid omkring et
image” (Bordum & Wenneberg, 2001:34).

Nedenfor opstiller vi de ord, som Airbnb bruger til at beskrive sig selv, de budskaber, som Airbnb
kommunikerer på hjemmesiden og stikord fra beskrivelsen af kontormiljøet. Dette udgør Airbnbs
samlede organisatoriske identitet. Overfor opstiller vi de ord, som er gennemgående i analysen af
brugernes opfattelse af virksomheden og som derfor udgør Airbnbs organisatoriske image.
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Vi ser blandt andet overensstemmelse mellem identitet og image i beskrivelsen af brandet som
ungt. Både Anne Sofie Kirkegaard og fokusgruppedeltagerne bruger ordet ungt, når de beskriver
virksomheden. Ydermere stemmer det overens med vores observation af Airbnbs danske kontor
og den eksterne kommunikation på hjemmesiden. Både kontormiljøet, hjemmesidens tone og
brug af hashtags kan betragtes som ung. Anne Sofie Kirkegaard og fokusgruppedeltagerne
fokuserer ligeledes begge på sikkerhed og service, når de beskriver Airbnb. I forlængelse heraf
nævner Anne Sofie Kirkegaard ordene pligtopfyldende og ordentlig. I vores observation af
kontormiljøet opfattede vi en moderne og kreativ virksomhed med en livlig atmosfære. Selvom
disse ord ikke nævnes af fokusgruppedeltagerne, mener vi, at ordene innovativt og dynamisk
dækker over samme syn på virksomheden. I vores analyse af Airbnbs organisatoriske image fandt
vi ud af, at fokusgruppedeltagerne i høj grad ser brugerne som en del af Airbnbs image. Selvom
Anne Sofie Kirkegaard ikke direkte nævner medejerskab, mener vi ikke, at der er tale om en
image/identitets-kløft. Vores analyse af airbnb.dk fremhæver netop, at Airbnb kommunikerer
fælleskab og inkluderer brugerne. Vi mener derfor, at Airbnb i høj grad kommunikerer
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medejerskab. I særdeleshed gennem hjemmesidens brug af open source-opbygning og fokus på
brugergeneret indhold (Hoff-Clausen, 2008:188).

Det er i brugerens beskrivelse af virksomheden som kapitalistisk og ugennemsigtig i forhold
gebyrer, at vi ser uoverensstemmelse mellem organisationens identitet og image. Det
kommunikerer hverken Anne Sofie Kirkegaard eller hjemmesidens eksterne kommunikation. Dette
er dog naturligt, og ikke nødvendigvis specifikt for Airbnb, men snarere et udtryk for, at
virksomheden har nået en vis størrelse. Vi argumenterer for, at alle virksomheder har en grad af
kapitalisme, da de som udgangspunkt har til formål at skabe profit. På baggrund af overstående
analyse kan vi konkludere, at der er overvejende overensstemmelse mellem Airbnbs
organisatoriske identitet og image.

OPSAMLING
Vi har i denne analyse besvaret speciales andet undersøgsmål, der lyder: ”Hvilken rolle spiller
troværdighed for Airbnbs brand i dannelsen af tillid?”. Analysen har belyst Airbnbs brand fra tre
forskellige vinkler, herunder hjemmesidens eksterne kommunikation, Airbnbs organisatoriske
identitet og Airbnbs organisatoriske image.

Først studerede vi Airbnbs frontstage med henblik på at vurdere, om Airbnb opnår retorisk ethos
og dermed troværdig ekstern kommunikation på airbnb.dk. På baggrund af analysen kan vi
konkludere, at Airbnb formår at skabe genkendelighed, kommunikere på et sprog, som brugeren
forstår og sætte sig selv som tydelig afsender. Airbnb.dk fremstår derfor troværdigt og med
stærkt retorisk ethos, hvilket resulterer i troværdig ekstern kommunikation. Når virksomheden
fremstår troværdig, er der større sandsynlighed for, at brugerne udviser tillid (Hoff-Clausen, 2008).
På baggrund af analysen kan vi desuden konkludere, at Airbnb i høj grad brander sig på
autenticitet. En fokusgruppedeltager bidrager til denne konklusion, da hun nævner, at de har en
”markant branding med fokus på autenticitet” (bilag 10).
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Til sidst studerede vi Airbnbs organisatoriske identitet og image for at vurdere, om der er kløfter
mellem den organisatoriske identitet og det image. Sådanne kløfter vil mindske tilliden til brandet
(Gioia et al., 2000). Mange af brugerne ser Airbnb som en mulighed for at tjene nemme penge. I
vores analyse af, hvilke årsager brugerne har for at benytte Airbnb, er det økonomiske incitament
fremtrædende hos både lejere og udlejere. Det fremgår imidlertid ikke i Airbnbs egen
identitetsopfattelse eller i den eksterne kommunikation. Det er med andre ord ikke noget, Airbnb
brander sig på. Vi vurderer, at netop denne uoverensstemmelse kan skabe en kløft mellem
identitet og image, da der er tale om en elementær forståelse af den ydelse, virksomheden
tilbyder. Når det er sagt, så mener vi ikke, at det vil gavne Airbnb at kommunikere gennem en
mere økonomisk argumentation i den eksterne kommunikation. Det er der to årsager til. For det
første, fordi vi i analysen af brugernes incitamenter konkluderede, at fokusgruppedeltagerne i
næsten lige så høj grad nævner autenticitet, som årsag til at de bruger Airbnb. Autenticiteten er
derfor også et vigtigt parameter for brugerne, hvilket understøtter valget om at kommunikere
dette budskab. For det andet kunne noget tyde på, at Airbnb-brugere gerne vil overbevises
gennem et autentisk budskab fremfor et økonomisk. Strategien om at kommunikere autenticitet
frem for økonomi taler til brugernes behov for selvrealisering (Maslow, 1970). Airbnb formår at
opfylde brugernes behov for økonomisk gevinst, samtidig med at de overbeviser brugerne
gennem et autentisk argument, som taler til det ’bedste’ og mest charmerende i folk, i
modsætning til det økonomiske og ’griske’. På baggrund af vores analyse af Airbnbs brand
konkluderer vi, at der overordnet er overensstemmelse mellem Airbnbs organisatoriske identitet
og image. I analysen kiggede vi nærmere på, hvorfor der er tillid til Airbnb. Når vi spørger vores
fokusgruppedeltagere, om de har tillid til Airbnb, giver alle fokusgruppedeltagerne udtryk for, at
det er tilfældet. Vi kan således konkludere, at der, på trods af en kløft mellem identitet og image,
ikke sker en negativ påvirkning af tilliden.

Denne analyse gør os i stand til at besvare specialets andet underspørgsmål. Det er tydeligt, at
troværdigheden i Airbnbs brand spiller en væsentlig rolle i dannelsen af tillid. Airbnb har et
overvejende troværdigt og positivt image blandt fokusgruppedeltagerne, som stemmer overens
med brandets identitet. At Airbnb har et troværdigt image resulterer i tillid fra brugernes side.
Samlet set konkluderer vi, at Airbnb har et troværdigt brand som er tillidsskabende.
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AIRBNBS COMMUNITY
I specialets tredje analyse undersøger vi de sociale mediers påvirkning af tilliden til Airbnb. En
analyse af Airbnb som socialt medie og communitiy gør os i stand til at besvare
underspørgsmålet, som lyder: ”Er Airbnb et socialt medie, og hvordan påvirker sociale medier
tillidsdannelsen i delesituationer?”.

Først tager vi stilling til om Airbnb er et socialt medie og analyserer betydningen af
brugergenereret indhold på airbnb.dk. Til denne analyse bruger vi Kaplan og Haenleins teori, der
beskriver, hvordan brugergenereret indhold er centralt på sociale medier. Dernæst kigger vi
nærmere på betydningen af Airbnb som community i forhold til brugernes tillid til brandet. Her
inddrager vi Laroche et al., der beskæftiger sig med effekten af communities på de sociale
medier. De analyserer, hvordan et online brand community skaber brand tillid og brand loyalitet.
Det empiriske grundlag for analysen er vores to fokusgruppeinterviews og den netnografiske
undersøgelse. Endvidere forekommer der uddrag fra airbnb.dk til at skabe forståelse for
hjemmesidens brugergenererede indhold.

AIRBNB SOM SOCIALT MEDIE
Kaplan og Haenlein beskriver, hvordan web 2.0 er grundlaget for internettet, som vi kender det i
dag, hvor indhold og applikationer skabes i fællesskab af brugere (Kaplan og Haenlein, 2010).
Web 2.0 er internettets anden udviklingsfase, hvor man er rykket fra statiske hjemmesider til
brugergeneret indhold (Kaplan og Haenlein, 2010:60-61). Web 2.0 er således platformen, der har
gjort det muligt for sociale medier at udvikle sig. Udviklingen af de sociale medier resulterer i
mere brugergeneret indhold (Kaplan og Haenlein, 2010). Kaplan og Haenlein opstiller tre kriterier
for brugergenereret indhold: 1) det skal offentliggøres på en offentlig hjemmeside eller et socialt
medie med adgang for udvalgte mennesker, 2) det skal udstråle en vis grad af kreativitet og 3)
det skal være produceret uden for professionel praksis (Kaplan og Haenlein, 2010:61). Vi har
tidligere i specialet påstået, at airbnb.dk består af brugergenereret indhold, hvilket betyder, at
hver profil på Airbnb er et stykke brugergenereret indhold. For at have endegyldigt belæg for
dette gennemgår vi kriterierne i forhold til nedenstående eksempel.
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Da alle kan tilgå Airbnbs hjemmeside og surfe gennem de forskellige profiler, er en profil et
offentligt tilgængeligt stykke indhold, hvilket stemmer overens med Kaplan og Haenleins første
kriterium omhandlende offentligt materiale (Kaplan og Haenlein, 2010:61). Da profilteksten på
Emmas profil er selvskrevet og billederne selvvalgte, er der tale om et stykke indhold, der har en
grad af kreativitet. Når man opretter en profil, vælger de fleste at beskrive sig selv og deres
lejlighed. Det stiller krav til tekstforfatning og idégenerering, ligesom billeder af lejligheden også
stiller kreative krav til profilindehaveren, som er andet kriterium (Kaplan og Haenlein, 2010:61).
Sidste kriterium om produktion uden for professionel praksis er en smule mere komplekst,
eftersom set-up’et er kommercielt, og Airbnb har opstillet professionelle rammer for profiler. På
den anden side har brugeren absolut frihed til at skrive og vælge billeder. Vores vurdering er
derfor, at der er tale om indhold produceret uden for professionelle rammer, og at alle kriterier er
opfyldt. Derfor kan profilerne på airbnb.dk kategoriseres som brugergenereret indhold.
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For at kunne definere Airbnbs platform, må vi også tage højde for, hvad Kaplan og Haenlein siger
om web 2.0, der er fundamentet for sociale medier: “A platform whereby content and
applications are no longer created and published by individuals, but instead are continuously
modified by all users in a participatory and collaborative fashion” (Kaplan og Haenlein, 2010:61).
De siger altså, at indhold kontinuerligt justeres af brugere i fællesskab. På airbnb.dk har brugerne
som tidligere nævnt mulighed for at bedømme hinanden gennem omtaler. Disse omtaler er
tilgængelige for alle, der kigger på profilerne. På Emmas profil kan man se, at fem brugere har
skrevet en omtale om hende. På den måde bidrager brugerne til at skabe det samlede indhold på
Emmas profil. Kaplan og Haenleins definerer sociale medier som internetapplikationer, der
bygger på grundlaget for web 2.0 og tillader skabelse og deling af brugergenereret indhold:
”Social Media is a group of Internet-based applications that build on the ideological and
technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User
Generated Content” (Kaplan og Haenlein, 2010:61). Denne måde at bidrage til indhold på er,
ifølge Solomon et al., et resultat af de sociale mediers udvikling. Han siger, at forbrugernes
adfærd har ændret sig. I stedet for at man traditionelt set kommunikerede business-to-consumer,
argumenterer Solomon et al. for, at vi på grund af de sociale medier i dag i højere grad
kommunikerer med hinanden: “The cyberspace explosion have created a revolution in consumerto-consumer activity (Solomon et al., 2013:15). Det betyder, at virksomheder ikke længere
udelukkende kan foretage massekommunikation, hvis de vil ramme deres kunder, fordi kunderne i
dag, kræver medindflydelse og mulighed for at skabe brugergenereret indhold.

Efter at have konstateret at Airbnb tager udgangspunkt i web 2.0 og giver brugerne mulighed for
at skabe brugergenereret indhold, definerer vi Airbnb som et socialt medie (Kaplan og Haenlein,
2010:60-61). Selvom vi konkluderer, at Airbnb er et socialt medie, er det stadig et relativt nyt
medie i Danmark. I det følgende afsnit sætter vi Airbnb som socialt medie over for Facebook, der
er det mest udbredte sociale medie i Danmark med 2,7 millioner danske brugere (Danmarks
Statistik, 2015b). Vi spurgte vores fokusgruppedeltagere om deres opfattelse af Airbnb i forhold
til Facebook. Vi foretager denne undersøgelse af fokusgruppedeltagernes opfattelse af de to
medier for at finde ud af, om udbredelsen af sociale medier har haft indflydelse på brugernes
færden på airbnb.dk. Her eksemplificeret gennem Facebook.
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En sammenligning af Airbnb og Facebook
Samtlige fokusgruppedeltagere er aktive på mindst ét socialt medie (bilag 9). Vi undersøger, om
deres erfaring med sociale medier har indflydelse på deres tilgang til Airbnb. Derfor spørger vi,
hvilke ligheder og forskelle fokusgruppedeltagerne ser mellem airbnb.dk og facebook.dk, da
Facebook er det sociale medie, alle fokusgruppedeltagerne har til fælles (bilag 9). Deltagerne
fremhæver følgende ligheder og forskelle:

Fokusgruppedeltagerne drager klare paralleller mellem opbygningen af profilerne på de to
hjemmesider. Det visuelle udtryk, der inkluderer profilbilleder og tekstopbygning i form af
beskeder og kommentarer, er blandt de ligheder, som fokusgruppedeltagerne fremhæver. En
deltager pointerer, at lighederne skaber tryghed (bilag 11). En anden deltager beskriver, hvordan
hun har oprettet sin profil på Airbnb uden at tænke over, at det er grænseoverskridende at
fortælle om sig selv. Hun tilskriver blandt andet Facebook denne ”læringsproces”, hvor oprettelse
af profiler er en naturlig handling, der ikke kræver dybere overvejelser (bilag 10). Flere deltagere
sætter også lighedstegn mellem muligheden for selvfremstilling på de to sider. En deltager
fortæller for eksempel, hvor naturligt det er at oprette en ny profil. Hun fortæller om en episode,
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hvor hun skal oprette en fælles profil for sig selv og sin kæreste. En profil på Airbnb, hvor de vil
lægge vægt på, at de er et rejselystent par:

”Jeg tænkte da overhovedet ikke over, hvad jeg skrev. Jeg skrev bare,
at vi godt kan lide at rejse, så tog jeg et billede, vi havde taget på en
ferie. Det faldt meget naturligt. Måske er overgangen blevet lettere,
fordi jeg har oprettet mange andre profiler gennem tiden” (bilag 10).

På den anden side nævner nogle af fokusgruppedeltagerne, at de ser tydelige forskelle på Airbnb
og Facebook. En deltager siger, at han bruger ”Airbnb som en-til-en kommunikation og
Facebook som en-til-flere kommunikation” (bilag 11). Desuden fremhæves det, at Airbnb handler
om profit for den enkelte og en fokusgruppedeltager understreger, at Facebook handler om den
person, du er, mens Airbnb handler om det rum, du bor i (bilag 11). Da de konkrete forskelle på
de to hjemmesider er betydelige, kan der ikke sætte lighedstegn mellem funktionerne på
hjemmesiderne. Det er altså ikke kendskab Facebooks funktioner og univers, der gør, at man kan
bruge airbnb.dk. Det er nærmere fordi, man har lært at begå sig i et socialt univers, at man har
nemmere ved at forstå og benytte sig af airbnb.dk.

I det ovenstående fandt vi ud af, at der er ligheder mellem Airbnb og Facebook. Vi kan se, at
fokusgruppedeltagerne drager paralleller mellem de to mediers profiltyper, og at vi har vænnet
os til at oprette profiler og lave en online identitet. Kaplan og Haenlein beskæftiger sig med,
hvordan brands kan udnytte de strategiske fordele, som et socialt medie åbner op for (Kaplan &
Haenlein, 2010). En af de fordele er et community. I følgende afsnit studerer vi Airbnb som
community, herunder hvordan det påvirker tillid og loyalitet til et brand.

AIRBNB SOM COMMUNITY
Laroche et al. undersøger effekten af communities på de sociale medier og konkluderer, at brand
communities på de sociale medier har positiv effekt på relationerne kunder imellem og
relationerne mellem kunder og produkt/brand/virksomhed (Laroche et al., 2012:76). De beskriver,
hvordan et brand community giver fordele til sine medlemmer, fungerer som informationsdeler
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og øger båndet mellem medlemmerne (Laroche et at., 2012:80). Det er forhold, som styrker
relationen mellem bruger og brand og dermed øger tillid og loyalitet til brandet. De arbejder
med en definition af communities, der lyder: ”Specialized, non-geographically bound community,
based on a structured set of social relations among admirers of a brand” (Laroche et al., 2012:77).
Man kan argumentere for, at ikke alle brugere på Airbnb nødvendigvis er beundrere af brandet,
men udelukkende er til stede på platformen af økonomiske årsager eller for at indhente
inspiration til næste ferie. Når det er sagt, så har brugerne valgt at indgå i en relation til brandet,
hvorfor vi alligevel vælger at betegne dem som beundrere af brandet. Samtidig indgår brugerne i
sociale relationer med hinanden på tværs af geografi. På baggrund af ovenstående iagttagelser
kan vi derfor konkludere, at Airbnbs hjemmeside kan betegnes som et brand community.
Som man kan se i modellen nedenfor, påvirker et brand community på et socialt medie, ifølge
Laroche et al., forholdet mellem kunde/produkt, kunde/brand, kunde/virksomhed og
kunde/kunde (Laroche et al., 2012:80).

(Laroche et al., 2012:80).!

Forbedringer i disse forhold øger tillid til brandet og skaber i sidste ende loyale kunder (Laroche
et al., 2012:80). Laroche et al. konkluderer endvidere, at kunde/kunde forholdet har størst
indflydelse på tilliden til brandet, fordi brugergenereret indhold er essensen af sociale medier
(Laroche et al., 2012:80). Brugergenereret indhold er produceret af kunder til kunder. De forklarer
det yderligere: ”Some researchers call social media as “people’s media” or “people’s web” which
implies that the main goal of social media is to bring people together and to facilitate interactions
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among them (e.g., Fournier & Avery, 2011)” (Laroche et al., 2012:80).
Når vi anvender modellen til at studere, hvordan de forskellige forhold til Airbnb påvirker brand
tillid og brand loyalitet, kan det være svært at skelne mellem de forskellige kundeforhold. I
Airbnbs tilfælde er det kunde/kunde forholdet, som er det væsentligste, fordi hovedparten af
indholdet på airbnb.dk er brugergenereret. En deltager fortæller: ”Det er jo bare en platform, kun
bestående af brugere” (bilag 11). En anden deltager beskriver, at han tænker på brugerne først:
”Jeg tænker ikke, at det er en virksomhed. Det er brugerne, jeg tænker på først” (bilag 10). Disse
udsagn bekræfter, at det er særligt relevant at fokusere på kundernes forhold til hinanden, når vi
studerer Airbnb som et community. En deltager fortæller, at ”Airbnb har formået at træde i
baggrunden, og lade brugerne være det, der fylder mest” (bilag 10). I analysen af hvilke forhold i
Airbnbs community, der skaber brand tillid og brand loyalitet, træder forholdet mellem
kunde/produkt, kunde/brand og kunde/virksomhed i baggrunden. Man kan pege på, at
kunde/produkt relationen også er vigtig for Airbnb, da der er tale om en virksomhed, der skal
sælge et produkt. Dette produkt kan dog igen ledes tilbage til kunde/kunde-relationen, da det er
kunderne, der producerer indholdet og tilbyder produktet.
Et andet sted hvor kunde/kunde relationen synes vigtig for Airbnb, er i udbredelsen af
virksomhedens budskab. I vores analyse af Airbnbs brand berører vi kort begrebet word of mouth.
Ifølge Anne Sofie Kirkegaard fra Airbnb spredes 80 procent af virksomhedens budskab gennem
word of mouth (bilag 3). Det tyder derfor på, at kunderne også vigtige for Airbnbs markedsføring.
Her er det dog vigtig at have for øje, at der er forskel på word of mouth og e-word of mouth.
Forskellen på de to begreber er, at word of mouth handler om at personlige anbefalinger har
indflydelse på forbrugerens valg i den virkelige verden, hvor e-word of mouth eksisterer på
internettet (Kotler et al., 2009:125). Man kan fristet til at konkludere, at brugerne skaber e-word of
mouth fordi al interaktion mellem brugerne foregår i Airbnbs community gennem
omtalesystemet. Vi kan dog ikke sætte lighedstegn mellem omtalesystemet og e-word of mouth,
fordi omtalesystemet ikke handler om at anmelde Airbnb som virksomhed, men om at anmelde
brugerne. Derfor er omtalesystemet ikke årsagen til, at 80 procent af Airbnbs budskab bliver
spredt gennem word of mouth. Dermed ikke sagt, at omtalesystemet ikke påvirker Airbnbs
omdømme og udbredelse. Positive anmeldelser om andre brugere, fortæller indirekte nye
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brugere, at Airbnbs koncept fungerer.
At kunde/kunde relationen har størst betydning for tilliden til Airbnbs brand afspejler, at Airbnb er
en virksomhed, hvis fundament bygger på brugerne. I Airbnbs tilfælde er der altså tale om, at
kunde/kunde relationen i høj grad også dækker over kunde/brand, kunde/produkt og
kunde/virksomhed-relationen, da kunderne er en stor del af brandet, produktet og virksomheden.
Dette ligger i forlængelse af vores image-analyse af Airbnbs brand. Her fandt vi ud af, at
medejerskab er et af de ord, som fokusgruppedeltagerne bruger til at beskrive Airbnbs
organisatoriske image. Meget tyder på, at det er forholdet mellem kunde/kunde, der har den
stærkeste indflydelse på brand tillid og brand loyalitet på airbnb.dk
Denne konklusion stemmer overens med vores fokusgruppedeltageres udsagn om tillid til Airbnb.
Alle deltagere giver gentagne gange udtryk for, at omtalerne fra de andre brugere er en af de
vigtigste grunde til, at de har tillid til Airbnb (bilag 10) (bilag 11). Der bliver blandt andet sagt:
”Det er meget brugernes skyld, at der overhovedet er tillid. For mit vedkommende er det
maksimalt halvt dem selv (læs: Airbnb) og halvt brugerne. Måske mere til brugernes fordel” (bilag
11) og ”jeg synes, at de har skabt ethos ved at have så mange brugere … man stoler på
virksomheden gennem alle de andre brugere” (bilag 11). Begge udsagn bekræfter, at særligt
forholdet til de andre brugere og deres tilstedeværelse er afgørende i skabelsen af tillid til Airbnb.
Når fokusgruppedeltagerne lægger vægt på, at omtalerne skal komme fra andre brugere, er det
også et udtryk for, hvor vigtigt Airbnbs community og forholdet til andre brugere er. Denne
konklusion kommer også til udtryk i en deltagers beskrivelse af den gensidige tillid, der er i
Airbnbs community:

”Man har vel også lidt det til fælles, at begge parter er sårbare.
Jeg er jo udlejer af min lejlighed, men der er jo også nogle, der
skal stole på, at lejligheden er som på billederne. Jeg tror den
gensidige tillid, man skal have til hinanden, skaber en fælles
community-følelse” (bilag 10).
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Den gensidige tillid resulterer i en sober debatkultur - et begreb Hoff-Clausen behandler i sin
teori om online ethos - som vi studerer senere i analysen (Hoff-Clausen, 2008:199-201). Disse
fokusgruppeudtalelser stemmer overens med Laroche et al.’s udsagn om, hvorfor et brand
community skaber brand loyalitet (Laroche et at., 2012:80). De beviser, at et community skaber
bånd mellem brugerne, som ifølge Laroche et al. fører til tillid og loyalitet til Airbnb.

Et af de vigtigste karakteristika ved Airbnbs community er omtalesystemet. Derfor beskæftiger vi
os i følgende afsnit med Airbnbs omtalesystem, da vi i vores fokusgruppe-nterviews observerede,
at det er en væsentlig årsag til, at deltagerne stoler på Airbnb.

Tillidsskabelse i Airbnbs community
Den netnografiske undersøgelse fastslår, at der er en række tillidsskabende faktorer, som
brugerne kan benytte på deres profiler. Dem præsenterer vi om lidt, men først skal vi have
forudsætningerne på plads. Der er to typer af profilsider, hvor brugerne kan inkorporere
tillidsskabende faktorer. Den ene side er personprofilen, som alle brugere har. Den anden er
boligprofilen, hvor brugere, der udlejer boliger, kan fremvise deres udlejningsmuligheder. Hvis
man udelukkende er til stede på airbnb.dk for at leje hos andre, har man altså kun personprofilen.
Når man surfer rundt på airbnb.dk, som vi har gjort i forbindelse med vores netnografiske
undersøgelse, møder man kun profiler, der har boliger eller værelser til leje.
Vi har ikke haft mulighed for at undersøge tillidsskabende faktorer på profiler, som kun er tilstede
for at leje. Det skyldes, at processen i lejesituationer er, at lejeren kontakter udlejeren, og ikke
omvendt. Den netnografiske undersøgelse og samtalerne med fokusgruppedeltagerne om, hvilke
faktorer der skaber tilliden på profiler, tager derfor afsæt i profiler, hvis formål er at udleje.

Kvantificeringen af vores netnografiske undersøgelse viser, at der på personprofilen er 20
forskellige tillidsskabende faktorer. Vi har tidligere forklaret, at tillidsskabende faktorer er
profilelementer, som brugerne kan verificere deres profiler med for at øge troværdigheden. Her
er de tillidsskabende faktorer listet efterfulgt af respektive tal på, hvor mange procent af
profilerne i den netnografiske undersøgelse der indeholder den pågældende faktor:
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Vi kigger nu på et eksempel på en personprofil, mens vi gennemgår og forklarer de
tillidsskabende faktorer. Nedenfor ses et eksempel, hvor en bruger ved navn Irina præsenterer sig
selv på sin personprofil:
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Navn, land, profilbillede og ’medlem siden’ er obligatoriske faktorer, som alle profiler har. Man
kan læse, at Irina er fra Frankrig, man kan se hendes profilbillede og man kan læse, at hun har
været medlem siden august 2013. Irina har desuden inkluderet en værtsbeskrivelse, hvor hun
fortæller om sig selv. Det har 75 procent af profilerne på airbnb.dk. Man har yderligere mulighed
for at verificere sin profil med oplysninger, der har til formål at øge troværdigheden og dermed
opnå tillid fra de andre brugere. På Irinas profil kan man til venstre i billedet se, at hun er
verificeret med e-mail, telefon, online identifikation, offline identifikation og 17 omtaler. Man kan
længere nede se, at Irina arbejder som konsulent, hun taler to sprog og hun udlejer én bolig. Irina
har ikke tilknyttet Facebook, uddannelse, LinkedIn, Whishlist, supervært, Google og Weibo4 som
tillidsskabende faktorer. Uddannelse giver brugeren mulighed for at oplyse, hvor man har
studeret. Whishlist er en Airbnb-funktion, hvor man kan vise, hvilke boliger man selv ønsker at
leje, mens supervært er en verificering, man får tildelt af Airbnb, hvis man har tilpas gode omtaler,
hurtig svar-tid og mindst ti udlejninger.

Omtalerne er vigtigst for fokusgruppedeltagerne
Vi præsenterede vores fokusgrupper for fire forskellige profiler, der indeholdte forskellige
kombinationer af tillidsskabende faktorer. Vi bad fokusgruppedeltagerne fremhæve, hvad der var
vigtigt for dem. Flest af fokusgruppedeltagerne nævner omtalerne fra andre brugere som den
vigtigste tillidsskabende faktor på profilerne. De siger blandt andet: ”Jeg tænker, at omtaler
betyder meget. Sådan at andre har sagt god for personen” (bilag 10), ”hvor mange verificeringer
de har, er også sådan lidt … Det handler mere om, hvad skriver de, og om de har nogle gode
omtaler” (bilag 11), og ”det er ligegyldigt, hvor mange venner han har, tænker jeg. Der er
verificeret nogle ting, og det er super, men omtaler er det vigtigste. Og beskrivelser” (bilag 10).

To af disse udtalelser berører også en anden tillidsskabende faktor, som flere af
fokusgruppedeltagerne nævner som betydningsfuld; profilens egen beskrivelse. Det forklarer
fokusgruppedeltagerne yderligere her: ”Jeg synes, en lang profiltekst fungerer godt. Så får man
indsigt i, hvem de er” (bilag 11), ”det er et kæmpe minus, at han ikke har skrevet noget som
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helst” (bilag 11) og ”hvis han ikke engang gider skrive om sig selv... Det synes jeg er et rødt flag”
(bilag 11).

Den sidste faktor, som fokusgruppedeltagerne overvejende er enige om vigtigheden af, er et
godt profilbillede. Om profilbilleder siger de: ”Jeg ville sætte pris på, at man kunne se hele ham.
Det er lidt underligt med sådan et skåret billede. Og måske et billede uden solbriller, hvor han
ikke er på klub eller står med drinks i hånden” (bilag 11), ”det skal måske være en mellemting
mellem Facebook og LinkedIn profilbillede” (bilag 11) og ”jo bedre profilbillede de har, altså
tydeligt af ansigtet, jo bedre” (bilag 10).

En enkelt fokusgruppedeltager mener, at antallet af Facebook-venner er vigtigt. På en profil, der
er verificeret gennem Facebook, kan man se, hvor mange af profilens Facebook-venner, der også
har en profil på Airbnb. Fokusgruppedeltageren siger: ”At man kan se antallet af Facebookvenner er enormt vigtigt for mig” (bilag 10), mens en anden mener, at det er uden betydning:
”Altså hvor mange Facebook-venner de har, det er jeg fuldstændig ligeglad med” (bilag 11). I
diskussionen om Facebook-venner giver fokusgruppedeltagerne udtryk for, at få venner virker
mistænkeligt, fordi det er usandsynligt, at ”et rigtigt” menneske ikke har venner på Facebook.
Omvendt virker for mange Facebook-venner også utroværdigt, fordi det kan lede tankerne hen
på noget kommercielt og derfor ikke ægte Airbnb-autenticitet (bilag 10).

Fokusgruppedeltagerne starter også en debat omkring antal boliger. Vi kan se længere oppe på
Irinas profil, at hun udlejer én bolig. En profil kan have flere boliger til leje. Om profiler, der har
flere boliger, siger deltagerne: ”Det kan jeg ikke helt finde ud af, om er godt eller skidt. Altså fem
boliger. Det er ikke sådan, at jeg synes, det skal være. Hun fjerner lidt af den autentiske oplevelse
ved, at hun har fem boliger” (bilag 10) og ”noget, der undrer mig ved den her profil er, at hun har
rigtig mange omtaler, hvilket er godt, men til gengæld står der også fem boliger. Så bliver jeg
sådan lidt …, hvorfor er der fem?” (bilag 10). En deltager fortæller en historie om en lejesituation,
hvor hun troede, hun have lejet en privatbolig. Det viste sig at være mere organiseret og
kommercielt, og udlejeren brugte blot Airbnb som kanal til at udleje (bilag 11).
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Ud over disse tendenser nævner kun enkelte fokusgruppedeltagere andre parametre som vigtige.
En enkelt deltager nævner offline identifikation som vigtigt: ”Jeg synes, det er godt, hvis der er
noget offline identifikation, såsom kørekort. Det synes jeg også, er et plus. Helst så mange
forskellige ting som muligt, og ikke kun Facebook, for der kan man sagtens være falsk” (bilag 10).

Ligeledes fremhæver en enkelt fokusgruppedeltager, at profilerne kan have nok så mange
tillidsskabende faktorer, men at noget af det vigtigste for hende er, hvordan personen bag
profilen henvender sig til hende: ”Det har måske ikke så meget at gøre med deres profil, men jeg
synes faktisk det vigtigste, de skal gøre er at sende en god første besked. Hvor de skriver om, at
de vil bo hos mig” (bilag 10).

Afslutningsvis nævner en fokusgruppedeltager, at det er det samlede billede, der er afgørende:
”Det skal jo stadig hænge lidt sammen. Hvis profilen er helt tom, og der ikke er billeder og tekst,
så ved jeg ikke, om jeg ville leje, selvom der var gode anmeldelser” (bilag 11).

Vi konkluderer, at omtalerne er afgørende for, om vores fokusgruppedeltagere har lyst til at indgå
i en delesituationen med den pågældende profil. En god, detaljeret beskrivelse er også
tillidsskabende, ligesom et godt profilbillede er vigtigt. Det tyder på, at alle
verificeringsmulighederne er mindre vigtige for fokusgruppedeltagerne.

Derfor er omtalesystemet vigtigt
Vi har tidligere i specialet benyttet Hoff-Clausens teori om online ethos på hjemmesider for at
studere airbnb.dk’s frontstage. Hoff-Clausen beskæftiger sig også med en hjemmesides
backstage, samt hvordan den individuelle ethos gennem brugergenereret indhold har betydning
for, hvordan det retoriske fællesskab opleves som helhed og fremstår troværdigt (Hoff-Clausen,
2008:193).
Du kan som bruger gå ind og lave en omtale af en profil, du har indgået i en delesituation med
(airbnb.dk). Derudover kan du klikke dig ind på profilen, som har skrevet en specifik omtale for at
se, hvilke omtaler den pågældende profil selv har fået fra andre. På den måde noteres dårlig
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opførsel i systemet, da omtaler altid linker tilbage til brugerens profil. Det betyder, at man altid
skal stå til ansvar for de omtaler, man giver andre, fordi andre brugere altid kan se, hvem der har
skrevet omtalen (Hoff-Clausen, 2008:203). Hoff-Clausen behandler denne
hjemmesidekonstruktion som en debatkultur, der er med til at styrke en god tone og
troværdighed på hjemmesiden (Hoff-Clausen, 2008:199-201). Et iøjnefaldende træk ved
airbnb.dk’s omtalesystem er den høflige og professionelle omgangstone. Flere
fokusgruppedeltagere giver udtryk for, at tonen på Airbnb er bedre end på eksempelvis
Facebook og Tripadvisor (bilag 10). En deltager fortæller: ”Selv de omtaler, som ikke er så gode,
er jo skrevet på en pæn måde” (bilag 10). Hoff-Clausen beskriver, hvordan den kollektive ethos
skabes ved, at bidragsyderne kommenterer og giver råd om hinandens adfærd (Hoff-Clausen,
2008). På sociale fora oplever man ofte en ukontrollerbar omgangstone, fordi brugere er vant til
at ytre sine meninger uden væsentlige konsekvenser. At holde en professionel og pæn tone
skaber derfor troværdighed til et retorisk fællesskab (Hoff-Clausen, 2008:201). Lydhørhed vækker
tillid inden for det retoriske fællesskab, hvilket en deltager understeger, da han fortæller, at ”en
vigtig del i at bygge tillid til systemet er, at man kan give hinanden omtaler” (bilag 11). Det
betyder, at hvis man skriver en vred og usaglig omtale i et groft og uhøfligt sprog, kan det
potentielt afholde folk fra at indgå i en delesituation med den pågældende bruger. Airbnb.dk’s
omtalesystem betyder således, at en uheldig opførsel i form af en uprofessionel omtale med en
dårlig omgangstone nemt får konsekvenser for brugeren.

I ovenstående kan vi konkludere, at Airbnbs omtalesystem er vigtigt, for at brugerne har tillid til
hinanden. Derudover har analysen vist, at omtalesystemet samtidig medfører troværdighed til
hjemmesiden.

OPSAMLING
Vi har gennem denne analyse besvaret speciales tredje undersøgsmål, der lyder: ”Er Airbnb et
socialt medie, og hvordan påvirker sociale medier tillidsdannelsen i delesituationer?” Analysen
har belyst Airbnbs som socialt medie og betydningen af communities på sociale medier.
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I første del af analysen har vi vist at Airbnb kan defineres som en socialt medie på baggrund af
indholdet på airbnb.dk. Airbnbs indhold lever op til kravene for brugergenereret indhold, som er
offentligt, kreativt og ikke professionelt. Vi konkluderede, at udbredelsen af sociale medier, har
medvirket til brugernes naturlige færden på airbnb.dk. Sociale medier har gjort brugerne vant til
at færdes i et univers bestående af brugergenereret indhold.

Vi konkluderede også, at Airbnbs opbygning af deres hjemmeside som et community er
afgørende for tilliden til brandet. Airbnbs community er tillidsskabende, fordi brugerne i høj grad
stoler på Airbnb på grund af de andre brugere. Vi har gennem den netnografiske undersøgelse
vist, at Airbnbs omtalesystem er den vigtigste tillidsskabende faktor for brugerne. Endvidere viste
analysen, at omtalesystemet skaber troværdighed til airbnb.dk.

På baggrund af analysen kan vi se, at Airbnb er et socialt medie, hvilket spiller en stor rolle i
skabelsen af tillid. De sociale medier har skabt et erfaringsgrundlag hos brugere, som gør, at de
færdes trygt på airbnb.dk. Airbnb formår desuden gennem brugergenereret indhold at skabe
tillid til brandet. Slutteligt viste analysen, at den sociale interaktion, der forekommer i Airbnbs
community i form af omtalesystemet, skaber tillid brugerne imellem.
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TILLID
I specialets fjerde analyse undersøger vi, hvilken slags tillid der er mellem Airbnb og brugerne, og
hvordan den opstår. En analyse af tillid til Airbnb belyser nogle af de processer, der forekommer i
tillidssituationer, samt hvordan tillid opbygges. Analysen besvarer således underspørgsmålet:
”Hvilken form for tillid er der mellem Airbnb og dens brugere, og hvordan opstår den?”.

I følgende analyse kombinerer vi Niklas Luhmanns og Anthony Giddens’ syn på tillid. Begge
teoretikere opdeler tillid i to: 1) tillid til personer og 2) tillid til systemer (Luhmann, 1973)
(Giddens, 1990). Først studerer vi persontillid gennem Luhmanns teori for at undersøge, hvilke
betingelser der er for tillid mellem Airbnbs brugere. Efterfølgende benytter vi Luhmanns teori til
at belyse tilliden mellem Airbnb og brugere. Da vi ikke finder Luhmanns teori om tillid til systemer
tilstrækkelig, supplerer vi her med McKnight et al. og deres perspektiv om tillid til e-forhandlere.
McKnight et al. undersøger, hvordan man skaber tillid mellem brugere og hjemmesider. Vi
benytter McKnight et al.’s teori om tillid som supplement til Luhmann for at skabe et stærkere
teoretisk grundlag for at studere tillid til Airbnb. McKnight et al. kan desuden bidrage til et mere
nutidigt syn på systemtillid, fordi de beskæftiger sig med tillid på internettet. Dernæst nuancerer
vi Luhmanns syn på person- og systemtillid gennem Giddens’ teoriapparat. Giddens bidrager
med nogle relevante pointer om, hvordan persontillid og systemtillid mødes. Afslutningsvis
anvender vi igen Luhmann og Giddens’ teorier, der opererer med henholdsvis kontekst- og
erfaringsbaseret tillid, for at undersøge, hvordan tillid opstår. Netop i forhold til spørgsmålet om,
hvordan tillid opstår, er Luhmann og Giddens uenige, hvorfor vi finder det relevant at have en
diskussion af vores tidligere konklusioner om henholdsvis et troværdigt brand og et stærk
community gennem deres perspektiver.

LUHMANN OG GIDDENS OM TILLID
Luhmann opdeler som nævnt tillid i to: den strengt individualiserede, personlige tillid og den
mere diffuse og latente systemtillid (Luhmann, 1973:10). Giddens skelner også mellem personlig
tillid og tillid til det, han kalder abstrakte systemer. Personlig tillid kommer til udtryk via ansigt-tilansigt forpligtelser, hvor tillid til abstrakte systemer ses som ansigtsløse forpligtelser (Giddens,
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1990:72). Luhmann knytter tillid op på specifikke omstændigheder, hvor individet bevidst kan
overveje alternative handlingsforløb, hvilket betyder, at Luhmann ser tillid som kontekstbaseret.
Modsat baserer Giddens tillid på erfaringer, som individet har tilegnet sig i barndommen, og som
udvikler sig kontinuerligt (Giddens, 1990:34). Luhmanns antagelser om tillid bidrager til at vurdere
den tillid, der opstår hos Airbnb-brugere, når de bliver mødt af en profil på airbnb.dk - altså når
tilliden er kontekstbaseret. Giddens perspektiv anskuer tillid som noget tillært og bygger derfor
på brugernes erfaringsgrundlag med Airbnb. Giddens’ syn på tillid medvirker til nuanceret at
forklare, hvordan tillid er påvirket af tidligere erfaringer.

Luhmanns syn på tillid
Forudsætningen for at Luhmann har interesseret sig for at studere tillid, er hans insisteren på, at
den tekniske fremgang er med til at øge det moderne samfunds kompleksitet (Luhmann, 1973:8).
Hans pointe er, at der ved ”det tekniske fremskridt bliver mere, ikke mindre behov for tillid”
(Luhmann, 1973:8). Luhmann fremsatte denne pointe i 1973, men den er fortsat aktuel i vores
digitale samfund. Med internettets udvikling har vi flyttet os fra et analogt til et digitalt samfund,
hvilket betyder at ”informationssamfundet er den virkelighed, vi lever i her og nu, og internettet
har allerede i en årrække ændret og revolutioneret informationsstrømmen” (Appel og Borup,
2001:11). Fordi vi i dag navigerer i et komplekst samfund med uanede mængder hurtig
information og abstrakte enheder, kan vi gennem tillid reducere kompleksiteten i samfundet.

Tillid mellem brugerne
Når Luhmann beskriver den tekniske fremgang, skal den her forstås som den indflydelse, de
sociale medier og web 2.0 har haft på samfundet. Informationsstrømmen er blevet større og
forbrugere har i dag mulighed for at sortere og kontrollere information (Meadows-Klue,
2007:247). Meadows-Klue, som forsker i sociale medier, argumenterer for, at web 2.0 har medført
et paradigmeskift, hvor forbrugeren får flere muligheder og derfor står overfor flere ukendte
faktorer (Meadows-Klue, 2007:247). Ifølge Luhmanns tese har udbredelsen af sociale medier
betydet, at der er større behov for tillid, fordi sociale medier har øget samfundets kompleksitet.
Det betyder, at individer skal forholde sig til andre individer på et nyt niveau; personer i et online
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univers. Vi belyser i specialet hvilke faktorer, der skal være gældende for, at deleøkonomien kan
opstå og fungere. Som vi tidligere præsenterer, beskæftiger Botsman og Rogers sig med fire
faktorer, for at deleøkonomisk kan trives. Den fjerde faktorer går netop på ’trust between
strangers’ og handler om, at det er nødvendigt, at vi har tillid til folk, vi ikke kender (Botsman og
Rogers, 2010:92). Vi undersøger derfor, hvilke betingelser der er for tillid mellem brugerne på
Airbnb, da vi gennem en luhmannistisk argumentation kan se, at tilliden mellem brugerne er
afgørende.

Luhmann argumenterer for, at kernen i den tillid man viser andre, og som vi tidligere har
beskrevet som tillid til personer, er selvfremstilling (Luhmann, 1973). Tilliden man udviser andre
bliver derfor kompleks, fordi der er risiko for, at en for kalkuleret - og måske derfor fejlagtig selvfremstilling let fører til mistillid (Luhmann, 1973:22). Ifølge Luhmann vil tillid til andre hurtigt
blive omdannet til mistillid, hvis personens selvfremstilling ikke virker ægte. Luhmann beskriver
det således: ”Afgørende for den person, der vil opnå tillid under komplekse samfundsstrukturelle
betingelser, er altså vedkommendes selvfremstilling” (Luhmann, 1973:22). Luhmann opstiller tre
betingelser for, at denne selvfremstilling kan lykkes, og at man derigennem opbygger tillid til et
andet individ.

Første betingelse handler om, at man er i stand til at inkludere fremmede forventninger i sin
adfærd. Det betyder, at man som individ er bevidst om, at andre individer har bestemte
forventninger til ens handlinger og adfærd (Luhmann, 1973:84). Anden betingelse handler om, at
der skal forekomme konsistens i ens selvfremstilling. Det skal forstås således, at der ligger en
social forventning om, at personligheden er social gennemsigtig (Luhmann, 1973:84). Tredje
betingelse omhandler rammebetingelser. Det betyder, at der skal foreligge en anledning til at
vise tillid. Man skal være villig til at indgå i en situation og udsætte sig for et potentielt tillidsbrud
(Luhmann, 1973:86). Hvis der skal opstå tillid, skal begge parter derfor være villige til at udvise
gensidig tillid (Luhmann, 1973:86) (Swinth, 1967:336). På baggrund af de opstillede betingelser
anser Luhmann tillid mellem personer som en kompleksitetsreducerende funktion (Luhmann,
1973:23). Med kompleksitetsreducerende funktion mener Luhmann, at tillid til dels kan erstatte
behov for kontrol. Man behøver som individ ikke fuld kontrol i form af juridiske kontrakter eller
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komplet viden, fordi man i stedet har tillid til andre. Tillid gør derfor samfundet mindre komplekst
og lettere at navigere i, fordi tillid til personer betyder, at man har tillid til et andet individ uden
først at indgå en kontrakt. Et eksempel kan være, at jeg stoler på, at du overholder vores aftale i
morgen, selvom der ikke er en kontraktlig aftale, fordi jeg har tillid til dig som individ. Vi
undersøger nu, om disse betingelser også er gældende, når vi belyser tilliden mellem Airbnbs
brugere.

Første betingelse handler om, at man som bruger på airbnb.dk skal være opmærksom på, at
andre brugere har forventninger til ens adfærd. Vi går ud fra, at man er bekendt med Airbnbs
koncept, når man som individ vælger at oprette en profil på airbnb.dk. Derfor er man på forhånd
klar over, at hjemmesidens funktion er at formidle kontant mellem folk, der vil leje private boliger
eller udleje sit private hjem (airbnb.dk). Man går altså ind på hjemmesiden med et formål om at
fremstå godt, så andre får lyst til at indgå i en delesituation med én. I analysen af Airbnbs
eksterne kommunikation fremgår det, hvordan Airbnb på hjemmesiden beskriver lejers og
udlejers rolle. Her hjælper Airbnb brugerne med at forstå forventningerne til de personer, der
deltager i communitiet. Når man opretter en profil på airbnb.dk, indvilliger man i at deltage i et
fællesskab, hvor dialog er en selvfølge. Andre brugere på Airbnb har derved en forventning om,
at man er indstillet på at indgå i hjemmesidens fællesskab og dermed dialog med andre brugere.
En fokusgruppedeltager fremhæver, at den sociale interaktion er ”… hamrende vigtig. Det er
over halvdelen af det” (bilag 11). Formålet med at være til stede i Airbnbs community er at indgå i
delesituationer. Det betyder, at man må tilpasse sig de forventninger, andre har. Det kan være
forventninger som positiv dialog, hurtige svartider og vellykkede delesituationer. En succesfuld
tilstedeværelse på airbnb.dk er et resultat af, at man formår at tage højde for og inkludere andre
brugeres forventninger i sin adfærd. En mislykket integration af andres forventninger i egen
adfærd udelukker ikke brugeren fra Airbnbs community. Det stiller dog brugeren i en dårligere
position med mindre sandsynlighed for at indgå i delesituationer. Hvis en bruger ikke
vedligeholder sin profil og besvarer forespørgsler som forventet, vil andre brugere opfatte
profilen som inaktiv. Brugeren har således ikke formået at imødekomme de forventninger, der er
til en profil på airbnb.dk.
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Anden betingelse foreskriver, at der skal være overensstemmelse i udtrykket på en profil, hvis
andre skal have tillid til den. Under fokusgruppeinterviewene beskriver nogle deltagere, hvordan
de har fået mistillid til en profil, fordi de ikke oplever konsistens i personens selvfremstilling. En
deltager fortæller blandt andet, at en person henvendte sig i ønsket om at leje
fokusgruppedeltagerens lejlighed. I sin henvendelse sendte personen et link til en Facebook
profil, under et andet navn, som gjorde, at fokusgruppedeltageren fik mistillid til personen (bilag
10). En anden deltager nævner, at hun har behov for at undersøge personer, for at se hvem de er,
og om deres profil på Airbnb stemmer overens med personens Facebook-profil. Hun forklarer:
”Jeg googler altid folk… Det er vigtigt for mig, at der er en bredere digital tilstedeværelse hos
dem, jeg lejer ud til. Så kan jeg se, hvordan hun ser ud på sine Facebook-billeder” (bilag 11).
Andre fokusgruppedeltagere fremhæver dog, at de har en anden indstilling og udelukkende
foretager deres bedømmelse ud fra profilen på Airbnb. Under fokusgruppeinterviewene er der
konsensus om, at profiler skal give et klart billede af, hvem man er, hvis der skal være tillid: ”I
bund og grund er det profilens samlede udtryk, som gør, at jeg stoler på personen og har lyst til
at udleje min lejlighed” (bilag 10). På grund af den teknologiske fremgang er samfundet i dag
mere komplekst (Luhmann, 1973:8) (Meadows-Klue, 2007:247). Det betyder, at vores personlige
fremstilling er tydeligere udstillet og synlig for andre gennem vores brede digitale
tilstedeværelse. Det stiller større krav til vores digitale selvfremstilling, som helst skal fremstå
ensartet.

Luhmanns tredje betingelse foreskriver, at man som individ er villig til at indgå i en situation, hvor
man kan blive udsat for et tillidsbrud (Luhmann, 1973:86). Dette kan først blive opfyldt, når
brugeren har imødekommet de andre betingelser. Før brugeren er villig til at udsætte sig for et
potentielt tillidsbrud, har brugeren på dette tidspunkt allerede integreret en anden brugers
forventninger og oplevet konsistens i den anden brugers selvfremstilling. Når man vælger at
benytte sig af Airbnb frem for at booke et værelse på et hotel, sætter man sig i en situation, hvor
der er en anden type risiko for tillidsbrud end ved normale hotelbookinger. Samme risiko
forekommer ikke i tillidssituationen mellem person og hotel, som i Luhmanns terminologi kaldes
for systemtillid, fordi samme betingelser for tillid ikke er gældende for systemtillid (Luhmann,
1973). Ved en almindelig hotelbooking kan der for eksempel være risiko for, at værelset ikke er

!

!

102

Mia Parsbæk Pedersen
Emma Kobberholm Beck

Kandidatafhandling

booket, eller at værelset er under den aftalte standard. Hvis sådanne situationer opstår, er den
oplagte løsning at henvende sig i receptionen. Lejer man gennem Airbnb, er risikoen til dels den
samme. Det kan være, at udlejer ikke møder op, eller at lejligheden er under den aftale standard.
Forskellen ligger i den efterfølgende konsekvens af et sådan tillidsbrud. I forbindelse med en
almindelig hotelbooking har man mulighed for at stå ansigt til ansigt med hotellets personale i
receptionen, mens man som Airbnb-lejer umiddelbart kun har en låst dør og et telefonnummer at
ringe til. Når man som bruger indgår i en delesituation, ved man først, om aftalen bliver
overholdt, når man møder den person, man har været i kontakt med via airbnb.dk. Vores
fokusgruppedeltagere giver udtryk for, at de har en vis skepsis over for andre brugeres
selviscenesættelse. En deltager beskriver, hvordan hun først får tillid til de andre brugere, når hun
møder dem i virkeligheden og får nøglen til lejligheden. Hun indgår i delesituationen og vælger
at leje gennem Airbnb til trods for sin bekymring om, om andre personer overholder den
gensidige tillid:

”Du kan lægge et billede op af en, der ikke er dig, og du kan skrive,
hvad du vil … du kan lyve helt vildt, selvom du bliver valideret.
Det er først, når jeg får nøglen, at jeg er tryg” (bilag 11).

På baggrund af ovenstående analyse kan vi ud fra Luhmanns perspektiv se, at alle tre betingelser
bliver imødekommet. Vores samfund kræver mere tillid end tidligere. Da vi stadig er underlagt
Luhmanns betingelser for at tillid til andre kan opstå, fungerer tillid mellem personer som en
kompleksitetsreducerende funktion (Luhmann, 1973:23). Luhmann argumenterer for, at den
personlige tillid kan projekteres over på samfundet, og at individets personlige tillid kan udvikle
sig til systemtillid (Luhmann, 1973:121). Vi belyser i følgende afsnit Luhmanns anden type tillid,
nemlig tillid til systemet.

Tillid til Airbnb
Systemtillid skaber og opretholder tillid til de systemer, der optræder i et komplekst og
differentieret samfund. Systemtillid udspringer af personlig tillid, der underlægges samfundets
rammer og betingelser (Luhmann, 1973:121). Grunden til at systemtillid eksisterer er, at man først
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opbygger tillid til personer. Tilliden bliver underlagt samfundets strukturer, og her kan systemtillid
opstå, fordi vi i bund og grund ved, at der er personer bag systemerne.

Vi konkluderer tidligere, at den væsentligste årsag til, at brugerne har tillid til Airbnb, er de andre
brugere. Systemtilliden udspringer af den personlige tillid, der eksisterer mellem brugerne, men
den er underlagt samfundets betingelser og rammer (Luhmann, 1973:121). Airbnb er underlagt
nogle rammer, der er gældende for et online medie. Derfor må vi studere, hvordan der opstår
tillid til et community som Airbnb. Luhmanns teori om systemtillid er ikke ligeså omfattende, som
hans teori om persontillid. Vi finder det derfor oplagt at supplere med McKnight et al. i analysen
af tillid til Airbnb som system, da de tager højde for internettets indflydelse.

Tillid til Airbnb som webbaseret e-handel
McKnight et al. arbejder med tillid til webbaseret e-handel og beskæftiger sig med, hvordan tillid
opstår, hvad tillid består af, og hvad tillid fører til. McKnight et al. beskriver, hvordan tillid til en
virksomhed, eller i Luhmanns terminologi; et system, består af to ting: 1) trusting beliefs, som er
tro på kompetence, velvilje og integritet hos virksomheden og 2) trusting intentions, som er
brugerens beslutning om at gøre sig selv sårbar overfor virksomheden (McKnight et al.,
2002a:300). Ydermere argumenterer teorien for, at tillid til en e-forhandler hjælper brugerne til at
turde løbe de eventuelle risici, der kan forekomme, når man indgår i interaktion med
virksomheder på nettet (McKnight et al., 2002a). Hvis der er tillid til e-forhandleren, eller i Airbnbs
tilfælde hjemmesiden, bliver tilliden ifølge Luhmann en kompleksitetsreducerende funktion
(Luhmann, 1973). McKnight et al. berører også emnet om teknologiens og det moderne samfunds
fremgang som en årsag til, at vi i dag har større behov for tillid (Luhmann, 1979) (McKnight et al.,
2002a).

Hvis brugerne skal have tillid til Airbnb, skal der forekomme to forskellige typer af tillid: 1)
tillidsfulde overbevisninger og 2) tillidsfulde intentioner (McKnight et al., 2002a:300). De
tillidsfulde overbevisninger handler om at tro på virksomheden. Brugerne skal tro på
virksomhedens kompetencer, velvilje og integritet (McKnight et al., 2002a). Her finder vi det
oplagt at trække på vores konklusioner fra specialets tidligere analyse af Airbnbs brand. Her
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undersøger vi blandt andet Airbnbs image og brugernes holdning til den eksterne kommunikation
på hjemmesiden. Vi konkluderer i denne analyse, at Airbnb har et troværdigt brand, fordi der
overvejende er overensstemmelse mellem identitet og image (Gioia et al. 2000:65). Vi
konkluderer desuden, at brugerne opfatter airbnb.dk som nem, genkendelig og brugervenlig,
hvilket medfører, at hjemmesiden fremstår troværdig (Hoff-Clausen, 2008:192). Brugernes
opfattelse af Airbnbs image ligger således i forlængelse af troen på virksomhedens kompetencer,
velvejle og integritet. Brugerne har derfor tillidsfulde overbevisninger til Airbnb som e-forhandler.

De tillidsfulde intentioner kommer til udtryk i brugerens beslutning om at gøre sig selv sårbare
over for virksomheden (McKnight et al., 2002a). Når man indgår i en delesituation på airbnb.dk,
sætter man sig selv i en situation, hvor man er mere sårbar, end hvis man ikke bruger Airbnbs
tjeneste. Når vi studerer tillid til Airbnb, er det samtidig vigtig at have for øje, at Airbnb har et
sikkerhedsnet bestående af en forsikring, som dækker de skader, der kan opstå i en
delesituation5. Sikkerheden kommer til udtryk i vores analyse af Airbnbs image, hvor brugerne
lægger vægt på Airbnbs sikkerhed i form af forsikringen, når de skal beskrive brandet. Det er også
en sikkerhed, som fokusgruppedeltagerne bruger som argument for, hvorfor de stoler på Airbnb
(bilag 10) (bilag 11). Sikkerhedsnettet fungerer som en motivation for at have tillidsfulde
intentioner, fordi Airbnb opsætter en sikkerhedsramme, så brugerne kan føle sig trygge i
delesituationen. Vi beviser tidligere i specialet, at vores færden på de sociale medier har gjort det
nemmere for os at agere i Airbnbs communitiy. Det betyder, at brugerne er trygge ved at indgå i
digitale, sociale relationer med andre, hvilket øger de tillidsfulde intentioner hos brugerne.

McKnight argumenterer for, at manglende tillid påvirker brugernes lyst til at dele personlig
information, deres tryghedsfølelse på hjemmesiden og i sidste ende køb af produkt (McKnight et
al., 2002b). Vi kan gennem vores analyse af Luhmanns persontillid og systemtillid udlede, at det er
omtalesystemet og derfor Airbnbs brugere, der er den største tillidsskabende faktor. Den
personlige tillid bliver til en art af systemtillid, hvor brugerne også har tillid til Airbnb. McKnight
argumenterer for, at brugernes tillidsfulde overbevisninger og intentioner skaber tillid til

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Airbnbs forsikring: Værtsgarantien yder beskyttelse for op til 5.000.000 kr. i skade på dækkede boliger, hvis det skulle ske, at gæsten
forvolder skade på boligen, og værten og gæsten ikke kan løse problemet direkte mellem hinanden (airbnb.dk).
5
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virksomheden (McKnight et al., 2002b:336). I følgende afsnit inddrager vi Giddens’ syn på tillid,
da han bidrager til at belyse person- og systemtillid fra en anden vinkel, der omhandler ansigt-tilansigt forpligtelser og ansigtsløse forpligtelser.

GIDDENS’ SYN PÅ TILLID
Ligesom Luhmann skelner Giddens mellem personlig tillid og tillid til abstrakte systemer.
Abstrakte systemer i Giddens’ terminologi svarer til det, Luhmann kalder systemtillid (Giddens,
1990:75) (Luhmann, 1973:121). Giddens bruger desuden selv af og til systemtillid som begreb
(Giddens, 1990:75). Han sondrer yderligere mellem disse to typer af tillid i skellet mellem ansigttil-ansigt forpligtelser og ansigtsløse forpligtelser. Den personlige tillid opstår gennem ansigt-tilansigt forpligtelser i sociale forbindelser, der er etableret i situationer med sam-tilstedeværelse.
Tillid til abstrakte systemer er i første omgang ansigtsløse forpligtelser (Giddens, 1990:72). For at
tillid til abstrakte systemer kan flytte sig fra ansigtsløse forpligtelser til ansigt-til-ansigt
forpligtelser, opererer Giddens med begrebet adgangsporte. Adgangsportene er der, hvor man
som almindelig aktør møder en person, der repræsenterer det abstrakte system. Der kan for
eksempel være tale om en læge, der repræsenterer sygehusvæsenet som abstrakt system eller en
rejsekonsulent som repræsentant for et rejsebureau. Den ellers ansigtsløse systemtillid er hermed
ikke længere ansigtsløs (Giddens, 1990:75). Giddens beskriver, hvordan mødet mellem almindelig
aktør og repræsentant fra systemet skaber troværdighed og integritet, fordi det minder den
almindelige aktør om, at det trods alt er mennesker af kød og blod, der styrer systemet (Giddens,
1990:77). Giddens forklarer, hvordan adgangsportene er forbindelsesledet mellem personlig tillid
og systemtillid (Giddens, 1990:101).

Langt hen ad vejen er Luhmann og Giddens enige om forholdet mellem personlig tillid og tillid til
systemer. Giddens pointe om ansigt-til-ansigt forpligtelser og adgangsporte er dog interessant til
at belyse forholdet mellem personlig tillid og systemtillid, der i Airbnbs tilfælde overlapper.

Forudsætninger for ansigt-til-ansigt forpligtelser har ændret sig betydeligt, siden Giddens skrev
om dem i 1990. Giddens nævner, ligesom Luhmann, at moderniteten og den teknologiske
udvikling skaber større behov for tillid (Giddens, 1990:72) (Luhmann, 1973:8). Denne iagttagelse
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danner belæg for at forudsætninger for ansigt-til-ansigt forpligtelser har ændret sig. Netop
moderniteten og teknologien har medført, at ansigt-til-ansigt forpligtelser ikke længere kræver
sam-tilstedeværelse, som Giddens tidligere skrev (Giddens, 1990:72). Udviklingen af Internettet,
web 2.0 og sociale medier har resulteret i, at vi i dag kan have ansigt-til-ansigt forpligtelser
overfor hinanden uden fysisk sam-tilstedeværelse. Lad os kalde det online ansigt-til-ansigt
forpligtelser. Online ansigt-til-ansigt forpligtigelser befinder sig et sted mellem persontillid og
systemtillid. Det er ikke direkte persontillid, da der ikke fysisk er kontakt mellem to personer. Der
er heller ikke tale om ren systemtillid i form af tillid til internettet eller en virksomhed som system,
da man i dag har mulighed for at oprette en online identitet, hvor man - for at blive i Giddens’
terminologi - kan vise sit ansigt. Med denne nyere forudsætning for ansigt-til-ansigt forpligtelser
på plads, består tillid til Airbnb altså både af persontillid gennem online ansigt-til-ansigt
forpligtelser, men også systemtillid. Vi har tidligere bevist, at systemtilliden - eller tilliden til
Airbnb som virksomhed - er til stede via et troværdigt brand og et stærkt community.

Som udgangspunkt er det oplagt at vurdere Airbnbs samlede tillid gennem både person- og
systemtillid. Persontillid viser sig i tillid til andre brugere gennem online ansigt-til-ansigt
forpligtelser, og systemtillid dækker over tillid til Airbnbs system. Hvis dette scenarie skal passe
ned i Giddens’ teoretiske ramme, burde Airbnb som system sende en repræsentant til
adgangsporten og møde den almindelige aktør for at skabe nære ansigt-til-ansigt relationer og
dermed troværdighed og integritet. Giddens siger samtidig, at tillid til abstrakte systemer under
visse omstændigheder ikke forudsætter møder med en repræsentant (Giddens, 1990:75). Vi
konkluderer tidligere i specialet, at brugerne er en stor del af Airbnb. Både en stor del af deres
brand, men også en stor del af grunden til, at der er tillid til virksomheden. Vi mener ikke, at
Airbnb har behov for en klassisk repræsentant til at skabe troværdighed og integritet gennem
ansigt-til-ansigt forpligtelser til den almindelige aktør. I Airbnbs tilfælde er det sandsynligt, at
brugerne selv agerer repræsentanter for systemet. Fokusgruppedeltagerne giver udtryk for, at det
i høj grad er de andre brugere, der gør Airbnb til et troværdigt system. Da brugerne i sig selv er
medskabere af virksomheden, er det derfor ikke nødvendigt med en repræsentant fra Airbnb for
at skabe troværdighed og integritet. Vi konkluderer tidligere i specialet, at nogle
fokusgruppedeltagere ser Airbnb som en ansigtsløs formidler og ikke som et brand. En
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fokusgruppedeltager fremhæver, at man kunne fristes til at sige, Airbnb mangler ethos fordi ”de
har ikke noget ansigt eller en person, jeg kan have en menneskelig relation til og stole på” (bilag
11). Hun indikerer, at det kan være en kilde til mistillid, at virksomheden ikke har noget ansigt.
Fokusgruppedeltageren nævner dog efterfølgende, at hun ikke har mistillid til Airbnb. En anden
fokusgruppedeltager argumenterer i denne forbindelse desuden for, at virksomheden netop har
ethos gennem de andre brugere, hvilket understøtter pointen om, at brugerne selv agerer
repræsentanter for Airbnb.

Hvis Airbnb har interesse i, at brugerne selv agerer repræsentanter for virksomheden, er det
essentielt, at brugerne er gode repræsentanter. De brugere, der formår at integrere andres
forventninger i deres profil, vil fremstå som gode repræsentanter med aktive profiler. Brugerne
har desuden interesse i, at deres profil fremstår godt, da det leder til flere potentielle
delesituationer. Det betyder, at brugerne indgår i communitiet med formålet at fremstå så godt
som muligt, således at andre brugere får lyst til at indgå i delesituationer med dem. På den måde
er brugerne naturligt motiverede til at fremstå godt og derved være gode repræsentanter.
Communitiet kan derfor siges at være selvforstærkende.

TILLID SOM KONTEKST- ELLER ERFARINGSBASERET
Luhmanns tilgang til tillid udspringer af systemteorien med tydelige konstruktivistiske elementer
(Luhmann, 1973:12). Luhmanns ambition i tillidsanalysen er at isolere tillidsfaktorerne fra
hverdagens betingelser, hvor ”… tillid tit sammenblandes med fortrolige, følelsesmæssige bånd”
(Luhmann, 1973:12). Han prøver dermed at studere tillid uden de følelsesmæssige relationer, som
ofte opstår i forbindelse med tillid. Han mener, at tillid er kontekstbaseret, hvor begge parter har
frihed til at handle efter egen fri vilje og ikke, hvad der måtte forventes af dem (Luhmann,
1973:12). Det indebærer individers bevidste overvejelse af alternative handlingsforløb i øjeblikket.
Hvis vi skal studere tillid ud fra Luhmanns kontekstbaserede udgangspunkt, er tilliden fri for
følelser og erfaringer (Luhmann, 1973:12). Det vil sige, at brugeren bygger sit valg om at indgå i
en delesituation på baggrund af Airbnbs hjemmeside og profilen, som brugeren bliver
præsenteret for. Der opstår kontekstbaseret tillid, fordi brugeren oplever hjemmesiden som
brugervenlig og nem, og derfor fremstår hjemmesiden troværdig (Hoff-Clausen, 2008). Vi har
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tidligere i specialet analyseret, hvilke tillidsskabende faktorer der er vigtige for brugerne. Her
konkluderer vi blandt andet, at en god, detaljeret profilbeskrivelse og et godt profilbillede er
vigtige tillidsskabende faktorer for fokusgruppedeltagerne. Vi kan på baggrund af Luhmanns syn
på tillid beskrive, hvordan brugerne ud fra de tillidsskabende faktorer baserer deres tillid på den
konkrete situation og den profil, de bliver præsenteret for. De tillidsskabende faktorer i form af
profilbeskrivelser og profilbillede peger i retning af, at tilliden til Airbnb og brugerne er
kontekstbaseret. Hvis Luhmanns argument skal holde, betyder det, at brugerne for eksempel ikke
forholder sig til generel kendskab til brandet eller brugernes tidligere erfaringer i deres
tillidsdannelse.

Vi konkluderer yderligere, at omtalerne er den væsentligste grund til, at brugerne stoler på
Airbnb og tør indgå i delesituationer. Brugerne møder omtalerne fra andre brugere i den
specifikke kontekst, men omtalesystemet er baseret på andres erfaringer, og kan derfor ikke
udelukkende kategoriseres som kontekstbaseret tillid.

Giddens hævder modsat, at tillid er en mere kontinuerlig tilstand (Giddens, 1990:35). Grundlaget
for individets tillid har ifølge Giddens sit udspring i den tidlige barndom, hvor individet lærer at
danne tillid baseret på moderens omsorg. Giddens argumenterer for, at denne tillid varer ved
resten af livet i en eller anden form (Giddens, 1990:101). Kigger vi på tilliden i Airbnbdelesituationer gennem Giddens’ perspektiv, argumenterer vi for, at tillid i delesituationer er
baseret på den enkelte brugers erfaring. Denne erfaring kan have flere forskellige former. Det kan
for eksempel være historier fra andre, mediernes udlægning eller generelt andre erfaringer i livet.
Ifølge Giddens vil disse oplevelser tilsammen skabe et erfaringsgrundlag, der påvirker den
enkeltes tillidsdannelse i delesituationer.

I analysen af Airbnbs brand konkluderer vi, at brugernes opfattelse af brandet har indflydelse på
tillid. Via Giddens’ perspektiv kan vi konkludere, at brugernes tilegnede kendskab til brandet
påvirker den erfaringsbaserede del af tilliden. Vi konstaterer, at Airbnb har et troværdigt brand,
fordi der overvejende er overensstemmelse mellem Airbnbs identitet og image. Brugernes
erfaring med Airbnb som et troværdigt brand påvirker deres tillidsdannelse i delesituationer.
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Vores analyse af Airbnb som socialt medie viser, at brugernes tidligere erfaringer med Facebook
har skabt tillid i delesituationer. Den erfaringsbaserede tillid er synlig i forbindelse med brugernes
erfaringer på sociale medier, fordi brugerne har vænnet sig til at begå sig i et online community,
hvor man interagerer gennem online identiteter. Desuden konkluderer vi tidligere i denne
analyse, at profilerne skal have en sammenhængende digital tilstedeværelse, hvis brugerne skal
opbygge tillid. Her bygger tilliden på den erfaring, fokusgruppedeltagerne har gjort sig andre
steder på internettet.

Udover førnævnte pointer viser vores fokusgrupper, at andre erfaringer også har indflydelse på
deres tillidsdannelse. Vores fokusgruppedeltagere beskriver, hvordan andres holdninger har eller
ikke har indflydelse på deres tillid i delesituationer: ”En af mine veninder havde lige lejet en
lejlighed i tre uger i et eller andet land, så hun anbefalede det. Og så tænkte jeg: okay” (bilag
10), ”hver gang jeg fortæller, at jeg lejer min lejlighed ud, så har alle en dårlig oplevelse. Jeg er
altid lidt afvisende og tænker, at det sker ikke for mig” (bilag 10) og ”det er egentligt sjovt, for
jeg har slet ikke hørt om nogen dårlige oplevelser. Kun den i avisen med New York. Den
klassiske6” (bilag 10). Anne Sofie Kirkegaard fra Airbnb understreger vigtigheden af, hvad andre
siger: ”Vi har lavet nogle undersøgelser, og omkring 80 procent af hvordan vores budskab
spredes, er word of mouth” (bilag 3). Der opstår altså erfaringsbaseret tillid hos brugerne, fordi
Airbnbs budskab i høj grad spredes via word of mouth.

Vi konkluderer desuden gentagne gange, at omtalerne fra andre brugere har stor betydning for
tillidsdannelsen. Omtalesystemet danner derfor grundlag for erfaringsbaseret tillidsdannelse. Vi
argumenterer tidligere for, at omtalesystemet også danner kontekstbaseret tillid. Omtalesystemet
er en kombination af erfarings- og kontekstbaseret tillid, fordi vurdering af andres erfaringerne
foretages i en specifik kontekst. Omtalerne kan være kontekstbaserede fordi, første gang man
bliver mødt af omtalerne på de forskellige profiler, vurderer man udelukkende omtalerne på
baggrund af, hvad der faktisk står. Erfaring med omtalerne og hvorfor man skriver dem, forstår
man først betydningen af, når man har gjort sig nogle erfaringer med Airbnb. Når man lejer eller

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Her refereres til en sag i New York, der fik meget opmærksomhed i medierne. En udlejer kom hjem til sin lejlighed, hvor der i
lejeperioden var afholdt sex-orgie: http://www.huffingtonpost.com/2014/03/17/airbnb-orgy_n_4978830.html
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udlejer en lejlighed, bliver man bedt om at foretage en vurdering af oplevelsen og give en
omtale. Denne proces - og dermed også betydningen af omtalerne - forstår man først, når man
har gjort sig nogle erfaringer med konceptet.

Fokusgruppedeltagerne beskriver endvidere, hvordan deres egne erfaringer med Airbnb har
indflydelse på deres holdning. Der er for eksempel en deltager, der siger: ”Der var også nogle
gæster, som spildte rødvin på mit lyse trægulv, men så prøvede de at vaske det af, og så var jeg
tilfreds” (bilag 10). Flere fokusgruppedeltagere giver ligeledes udtryk for, at det bliver lettere at
leje gang for gang. De siger blandt andet: ”Til at starte med, gemte jeg det hele væk (…) Nu er
det mere sådan, at min computer har jeg altid med, og resten bliver” (bilag 10) og ”jeg var ret
nervøs de første par gange. Der tømte jeg hele lejligheden, tog mine dyre højtalere og tog alt
muligt med, fordi jeg var nervøs. Efter et par gange, er det kun smykker, jeg pakker ned” (bilag
10).

Med Giddens i ryggen vil man i øvrigt kunne argumentere for, at brugernes erfaringer gennem
livet har indflydelse på den tillid, de har i delesituationen. Vi er dog ikke interesserede i at
undersøge, hvordan fokusgruppedeltagerenes barndom og generelle livserfaringer påvirker deres
tillidsdannelse og har derfor udvalgt ovenstående, relevante erfaringer.

På baggrund af ovenstående kan vi derfor konkludere, at vi ikke alene kan basere tillid til Airbnb
på Luhmanns kontekstbaserede tillid eller Giddens’ erfaringsbaserede tillid. Begge typer tillid er
gældende, både i relation til Airbnb som et troværdigt brand og til Airbnb som et socialt medie.

OPSAMLING
Vi har i denne analyse besvaret specialets fjerde underspørgsmål, som lyder: ”Hvilken form for
tillid er der mellem Airbnb og dens brugere, og hvordan opstår den?”. Analysen har både belyst,
om der er forskel på tillid, og hvordan tillid opstår forskelligt.
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I første del af analysen undersøgte vi tillid gennem Luhmanns teori om tillid til personer og tillid til
systemer. Gennem vores analyse af persontillid fandt vi ud af, at tillid mellem Airbnb-brugere
opstår på baggrund af tre betingelser. Brugere skal integrere andres forventninger i deres egen
adfærd ved at indgå i fællesskabets premisser om dialog og interaktion. Overensstemmelse i
udtrykket på brugernes profiler er ligeledes vigtigt i dannelsen af personlig tillid. Når disse
betingelser er på plads, skal brugerne indvillige i at udsætte sig selv for et potentielt tillidsbrud,
hvilket sker automatisk, når man indgår i en delesituation gennem Airbnb.

I analysen af Luhmanns systemtillid så vi, at tilliden til Airbnb opstår på baggrund af persontillid,
fordi Airbnbs brugere er den vigtigste tillidsskabende faktor. McKnight et al.’s teori belyste, at
tillidsfulde overbevisninger og intentioner skaber tillid til Airbnb. Airbnbs troværdige brand
resulterer i at brugerne har tillidsfulde overbevisninger til virksomheden, mens de tillidsfulde
intentioner blandt andet opstår på grund af Airbnbs sikkerhedsnet.

I anden del af analysen fortsatte vi med at udforske person- og systemtillid, men denne gang med
afsæt i Giddens’ teoriapparat. Gennem Giddens’ teoretiske ståsted så vi, at opdelingen mellem
persontillid og systemtillid ikke er tydelig i Airbnbs tilfælde. Her konkluderede vi, at der ikke brug
for en repræsentant fra systemet til at møde brugeren for at skabe ansigt-til-ansigt forpligtelser,
da brugerne i sig selv er medskabere af Airbnb. Derfor er det ikke nødvendigt med en
repræsentant til at skabe troværdighed og integritet, fordi brugerne selv formår at agere
repræsentanter.

Til sidst undersøgte vi gennem henholdsvis Luhmanns og Giddens’ synspunkter, om der er forskel
på kontekst- og erfaringsbaseret tillid. Vi udfordrede Luhmanns syn på kontekstbaseret tillid med
Giddens syn på tillid som erfaringsbaseret. Vi kan konkludere, at tilliden til Airbnb ikke alene
består af kontekst- eller erfaringsbaseret tillid. Begge typer tillid er gældende, når vi analyserer,
hvilken tillid der findes i delesituationer hos Airbnb.
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Gennem specialet har vi arbejdet med en grundantagelse, der tager udgangspunkt i, at tillid er
en afgørende faktor for deleøkonomien. Rachel Botsman og Roo Rogers skrev i 2010, at trust
between strangers er en forudsætning for, at deleøkonomi kan trives. Specialets formål har derfor
været, at undersøge tillid i deleøkonomien gennem en flerdisciplinær tilgang for at kunne besvare
problemformuleringen:

”Hvordan opstår der tillid mellem Airbnb og dens brugere?”

Før vi kunne præsentere et fyldestgørende svar på dette spørgsmål, måtte vi tage en teoretisk
omvej, hvor vi indsamlede den nødvendige viden om et felt, der endnu ikke er akademisk
udforsket. At undersøge fænomenet deleøkonomi gennem et casestudie af Airbnb, har gjort os i
stand til at forstå, hvorfor man ønsker at indgå i delesituationer med mennesker, man aldrig har
mødt. Vi fandt det interessant at belyse, hvorfor man har lyst til at dele med fremmede for at
forstå, hvordan tillid opstår i deleøkonomien. Ifølge Botsman og Rogers indgår man i
delesituationer for at få nye sociale relationer og for at få anerkendelse fra sin omverden (Botsman
og Rogers, 2010:7+202). Af specialet fremgår det dog tydeligt, at der er nogle helt andre årsager
til, at brugerne vælger at benytte sig af Airbnb. Det økonomiske incitament er fremtrædende hos
både udlejere og lejere. Det er interessant at se, at det autentiske incitament er lige så
fremtrædende hos lejere som det økonomiske. Der ligger nogle interessante betragtninger i, at
brugerne vægter autenticitet og unikke oplevelser højt, men at der stadig skal være et basalt,
økonomisk behov opfyldt, før brugerne vælger at benytte sig af deleøkonomi.

Vi kan konkludere, at Airbnb har et troværdigt brand, som spiller en væsentlig rolle i dannelsen af
tillid. Airbnb brander sig på autenticitet og har en troværdig ekstern kommunikation. Vi har
studeret Airbnbs identitet og image, som overvejende fremstår i overensstemmelse med
hinanden. Det er dog værd at bemærke, at brugerne beskriver Airbnb gennem en økonomisk
diskurs, som ikke eksisterer i Airbnbs eget ordforråd. Det er spændende at studere, hvordan det
kan tyde på, at brugerne bliver tiltrukket af Airbnbs kommunikation om fællesskab og autenticitet,
fordi Airbnb taler til brugernes behov for sociale relationer og selvrealisering. Dette er en
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interessant observation, når brugerne samtidig fortæller, at det økonomiske behov er vigtigst. Vi
kan konkludere, at det autentiske budskab virker tiltrækkende i forhold til at indgå i fællesskabet.

Gennem specialet stod det klart, at brugerne er den væsentligste årsag til, at der er tillid til
Airbnb. Vi undersøgte derfor, hvordan der er tillid til Airbnb. Det er afgørende for tilliden, at
Airbnb har opbygget airbnb.dk som et community. Airbnbs community er tillidsskabende, fordi
brugerne i høj grad stoler på Airbnb takket være de andre brugere. Tilliden til Airbnb kan også
tilskrives brugernes erfaring med sociale medier. Denne erfaring har betydet, at det har været
naturligt for brugerne at indgå i et community på airbnb.dk. Særligt Airbnbs omtalesystem er
nævneværdigt som en af de tillidsskabende faktorer, vi fandt afgørende for tillid til Airbnb.
Airbnbs velfungerende community er grunden til, at der er tillid til brandet.

Folk har i dag vænnet sig til at indgå i et socialt univers, som hos Airbnb har udviklet sig til et
community, hvor man kan dele sit private hjem med fremmede. Det medfører, at der er større
behov til tillid. Vores analyser peger på, at der er to typer af tillid til stede, når vi studerer tillid
mellem Airbnb og dens brugere: persontillid og systemtillid. Persontillid består af brugernes tillid
til andre personer i Airbnbs community. Der er tale om tillid, der bygger på gensidig forståelse og
lysten til at deltage i fællesskabet. Samtidig ser vi tydelige tegn på systemtillid i brugernes
tillidsdannelse, fordi brugerne har tillidsfulde overbevisninger og intentioner rettet mod Airbnb.
Det særlige for systemtillid i Airbnbs tilfælde er, at tilliden opstår fordi brugerne agerer
repræsentanter for Airbnb. Vi konkluderer i øvrigt, at tilliden til Airbnb både er kontekst- og
erfaringsbaseret. Tilliden til Airbnb opstår i den pågældende kontekst, fordi vi har tillid til Airbnbs
kommunikation og de andre brugerprofiler, der indgår i Airbnbs community. Tilliden opstår i lige
så høj grad på baggrund af vores erfaringer med sociale medier, andre brugeres holdninger og
den læringsproces, som vi har været igennem for at kunne stole på et digitalt fællesskab.

Vi deler, fordi vi har tillid til virksomheder, tillid til de sociale medier, men først og fremmest tillid
til vores medmennesker.
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I vores casestudie står det klart, at Airbnb er en virksomhed, som i høj grad er båret af brugere. At
brugerne er så stor en del af virksomheden er en central årsag til, at der opstår tillid til Airbnb.
Specialets resultater og konklusioner er relevante for alle virksomheder, der beskæftiger sig med
deleøkonomi, fordi det undersøger brugernes indflydelse på dannelsen af tillid.

Delevirksomheder skal være opmærksomme på vigtigheden af brugerinteraktion, hvis de vil opnå
tillid. Et velfungerende community, som bygger på brugergenereret indhold, har stor indflydelse
på brugernes engagement og tillidsdannelse til virksomheden. Konklusionen er aktuel for
virksomheder, der ønsker at skabe stærke tillidsrelationer mellem virksomhedens brugere. Derfor
argumenterer vi for, at specialets resultater med fordel kan studeres og tages til eftertanke af
virksomheder, der ønsker at udnytte deleøkonomiens muligheder. Vi anbefaler på baggrund af
specialets resultater, at virksomheder, der begiver sig ud i delingens verden, tager højde for
brugernes behov for personlig tillid til andre brugere samt vigtigheden af at få skabt et stærkt og
velfungerende community.

Samtidig mener vi, at vores resultater kan være til glæde for virksomheder, der ikke opererer
inden for deleøkonomi. Brand communities er ikke noget, deleøkonomien har opfundet. Se bare
LEGOs velfungerende community, ReBrick, hvor brugere uploader billeder af deres LEGOkonstruktioner7 (rebrick.lego.com). Alligevel mener vi, at der er en markant forskel. I almindelige
brand communities er der ikke behov for ligeså stor tillid mellem brugere. Forholdet mellem
brugerne er mere uforpligtende, og graden er tillid er i ReBricks tilfælde begrænset til, om man
stoler på, at de andre brugere selv har lavet deres LEGO-konstruktioner (rebrick.lego.com). At høj
tillid mellem brugere medfører tillid til brandet, er en interessant konklusion - også for
virksomheder uden for deleøkonomien. Vores analyse bekræfter teorien om, at et stærkt
community ikke blot skaber tillid, men også medfører brand loyalitet, som kan give virksomheder
en afgørende konkurrencemæssig fordel.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Specialet åbner op for en række nye spørgsmål og forskningsområder, der er interessante at
udforske. Der er særligt to perspektiver, der fanger vores interesse, og som er oplagte emner til
videre forskning.

Da vi besluttede os for at dykke ned i deleøkonomien, blev vi hurtigt klar over, at den akademiske
litteratur om deleøkonomi stadig er begrænset og med fordel kan udvides. Botsman og Rogers
inddeler deleøkonomien i tre, hvoraf virksomheder som Airbnb befinder sig under kategorien
collaborative lifestyle (Botsman og Rogers, 2010:71). Det kan være interessant at foretage en
lignende analyser af delevirksomheder i Product service system- og Redistribution markets
kategorierne. Det kunne for eksempel være delebilsvirksomheden MinBilDinBil og
kjolebyttebutikken Resecond, der repræsenterer de to andre kategorier. Ved at foretage samme
analyse af tilliden i andre delesituationer, vil det være muligt at opstille en komparativ analyse og
sammenligne resultaterne. Det er interessant at vide, om tilliden i delebilsituationer og kjolebyttesituationer er anderledes end tilliden ved deling af boliger. Vi kan på nuværende tidspunkt reelt
kun udtale os om tillid ved deling af boliger. De tillidsskabende processer er muligvis anderledes
og måske mere eller mindre komplekse. Måske er behovet for tillid mindre, eller måske opstår
den på en anden måde? Ved at studere de tre virksomheders forskelligheder kan man fremsætte
generelle resultater og konklusioner om tillid i deleøkonomi.

Endvidere er der et andet spørgsmål, der bliver ved med at trænge sig på: Hvor går grænsen for
deleøkonomi? Det er oplagt at undersøge, hvor folks grænser for at dele med andre går. Claus
Skytte mener nærmest ikke, at der er grænser (bilag 2). Omvendt vurderer Bent Greve, at
deleøkonomien har sine klare begrænsninger: ”Indtil videre er det mest oplagt med bolig og
billeje. (…) Jeg har svært ved at se andre ting, der kan blive delt på denne måde” (bilag 7). Han
bruger netop tilliden som begrænsning for deleøkonomiens udbredelse. Det forklarer han med et
tænkt scenarie, hvor man deler ekstra opbevaringsplads med andre, og risikerer at opbevare en
bombe eller tyvekoster. ”Er man så ansvarlig for at have det stående? Jeg tror, at folk vil sige, at
det vil vi ikke udsætte os selv for” (bilag 7), er hans begrundelse for, hvordan begrænset tillid til
andre vil sætte grænser for deleøkonomiens udvikling. Vi deler allerede boliger, biler, evner og
tøj med hinanden. Hvad er næste skridt? Grænsen går vel ved tandbørster og ægtefæller. Måske.
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Uanset hvad, er det interessant for branchens udvikling at foretage et studie af forbrugeres lyst til
at dele. Foruden begrænsningen i tilliden, kan der være andre faktorer som påvirker brugernes
lyst til at dele. Man kan for eksempel pege på, at kulturelle forskelle vil påvirke lysten til at dele
med fremmede. På den måde kan man potentielt forudsige udfordringer og trends inden for
deleøkonomien og danne fundament for nye, deleøkonomiske virksomheders opståen.
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