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Syfte: Studien syftar till att undersöka hur hyresvärdar och hyresgäster förhåller sig till 

marknadsföringsverktyg på plattformsföretag inom delningsekonomin, samt att analysera hur 

utformningen av verktygen inverkar på valet av boende. 

 

Metod: För att kunna genomföra syftet har vi använt oss av en kvalitativ metod, där empirin 

består av två fokusgruppsintervjuer med totalt tio hyresgäster samt sex djupintervjuer med totalt 

sju hyresvärdar. 

 

Slutsats: Studiens resultat visar att hyresvärdar och hyresgäster har olika förhållningssätt till 

de fyra marknadsföringsverktygen. Vi ser att hyresvärdarna har ett flexibelt och kundorienterat 

förhållningssätt till utformningen av erbjudandet då de visar en medvetenhet samt vilja att 

justera och anpassa innehållet efter gästernas gränssnitt. Vidare har det visat sig att 

marknadsföringsverktygens utformning har en vital betydelse för huruvida hyresgästerna 

uppfattar erbjudandet som trovärdigt och förtroendegivande vilket i sin tur påverkar gästernas 

beslut om boende. Däremot visar inte hyresvärdarna en tydlig medvetenhet kring att förtroende 

bör prägla marknadsföringsverktygens utformning. Studien pekar på att förtroende och 

trovärdighet har ett stort inflytande på hur marknadsföring uppfattas på P2P plattformar inom 

delningsekonomin. 
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1	  Inledning	  	  

___________________________________________________________________________ 

Vi lever idag i en förändringsintensiv värld där nya trender och innovationer ständigt uppstår. 

Några misslyckas redan innan de startat, några lever kvar i bakgrunden och andra förändrar och 

utmanar strukturer och system. Delningsekonomin är en trend som har lett till många nya 

innovativa affärsidéer som idag utmanar befintliga marknader och ifrågasätter strukturer samt 

system. Delningsekonomin har inneburit ett helt nytt sätt att se på konsumtion. Idag tänker 

människor på ord som att hyra, dela eller låna istället för att konsumera och äga (Botsman & 

Rogers 2011, 15). Airbnb är en av de affärsidéer som har vuxit sig starka i den globala 

delningsekonomin och har sedan starten 2008 utmanat etablerade organisationer, strukturer, 

lagar och regler. Airbnb är en global plattform där individer kan annonsera, upptäcka och boka 

boenden runt om i världen. Airbnb finns idag i över 34 000 städer, i över 190 länder och har 

haft över 60 000 000 gäster sammanlagt (www.airbnb.se). Ett plattformsföretag som Airbnb 

konkurrerar idag ut världens största hotellkedjor utan att äga några fastigheter och genom att 

endast agera förmedlare mellan privatpersoner som gör större delen av jobbet själva 

(www.tink.se).  

Det är flera händelser som har lett fram till konsumenternas förändrade inställning. 

Dagens konsumenter blir allt mer medvetna om hur världen påverkas av allt vi gör och inser att 

det krävs åtgärder och ett förändrat beteende. Även den lågkonjunktur som världsekonomin har 

befunnit sig i har lett till att folk har behövt hitta nya sätt och möjligheter till att expandera 

plånboken (www.economist.com). Dock hade delningsekonomin aldrig varit möjlig utan den 

digitalisering av samhället som skett det senaste årtiondet. Det finns otaliga organisationer som 

vuxit fram genom digitaliseringen och som har varit avgörande för tillväxten i 

delningsekonomin. Exempelvis har Ebay och Paypal lagt grunden för säkrare transaktioner över 

internet, Facebook försäkrar att människor är vem de utger sig för att vara samt att Apple och 

Google bidrar med GPS och internet i telefoner (www.time.com).  

Digitaliseringen av konsumtionssamhället har inneburit förändring och utveckling inom 

många aspekter, allt ifrån utvecklade köpprocesser till nya marknadsföringskanaler (Jonsson et 

al. 2015, 122-123). Köpprocessen som uppstår på plattformsföretag som Airbnb kallas peer-to-

peer (P2P) då den sker mellan två privatpersoner och där företaget agerar förmedlare mellan 

parterna. På grund av den ökade digitaliseringen av samhället och delningsekonomins framväxt 

ser vi hur nya typer av företag utmanar existerande organisationer, strukturer och befintliga 

marknadsföringsstrategier. Genom detta växer samtidigt nya behov och funktioner fram, vilket 
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ställer krav på ökad förståelse inom dessa trender. Plattformsföretag som Airbnb låter sina 

användare själva ansvara för marknadsföringen av sina erbjudanden, vilket skapar nya 

marknadsföringsparadigm som skiljer sig från den traditionella marknadsföringen mellan 

företag och konsument. 

   

1.1	  Problemformulering	  

Som tidigare presenterat lever vi idag i en globalt växande delningsekonomi som tillgängliggör 

många nya spännande innovationer. Det är fler och fler människor som har upptäckt nöjet med 

att kunna dela med sig av allt från oanvända produkter, gamla saker som ligger och skräpar i 

garderoben till egen tid, engagemang och erfarenheter (Botsman & Rogers 2011, 13). 

Delningsekonomins framgång hade inte varit möjlig utan teknikens utveckling och 

digitaliseringen. Internet har inte endast möjliggjort för företag att nå den stora massan utan 

även skapat en plattform där människor för första gången kan dela med sig av sina personliga 

tankar, reaktioner och åsikter inför en global publik (Dellarocas 2003, 1407). De möjligheter 

som internet har medfört har gjort avtryck på marknadsföringen, vi har gått från 

massmarknadsföring och monolog till en personlig och transparent dialog där den enskilda 

konsumentens röst spelar roll (Constantinides 2006, 413; Jonsson et al. 2015, 122-123).   

Som tidigare nämnt erbjuder plattformsföretaget Airbnb privatpersoner möjligheten att 

hyra bostäder av varandra där organisationen har en osynlig roll som förmedlare. Den här typen 

av P2P utbyte speglar även marknadsföringen som utformas av användarna själva utefter 

företagets gränssnitt. Hyresvärdar på plattformen Airbnb kan välja bland 

marknadsföringsverktyg som; pris, fotografier, beskrivning och omdömen för att attrahera 

konsumenter och optimera sitt erbjudande. I uppsatsen kommer vi att utgå från hyresvärdarnas 

samt hyresgästernas perspektiv för att nå en helhetsbild av hur båda parterna förhåller sig till 

marknadsföringsverktygens betydelse och utformning. Med detta menar vi att vi vill undersöka 

marknadsföringspraktiker utifrån värdarnas perspektiv, det vill säga hur hyresvärdar på 

plattformen förhåller sig till de befintliga marknadsföringsverktygen i utformningen av 

erbjudandet. Vi kommer även att studera marknadsföringsverktygen utifrån gästernas 

perspektiv för att ge en inblick i hur de förhåller sig till marknadsföringsverktygens utformning 

och betydelse i sitt val av boende. 

Det finns mycket skrivet om elektronisk marknadsföring. Frost och Strauss (2002) har 

forskat kring internetmarknadsföring med fokus på hur man designar en webbsida som är robust 

och full med trafik medan Breakenridge (2001) har inriktat sig på annonsering på internet och 
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dess möjlighet att generera webbtrafik och stärka varumärket. Som ett resultat av den delade 

tidigare forskningen skapades den elektroniska marknadsföringsmixen för att fånga upp ett 

gemensamt vokabulär och kategorisering av dessa tekniker i ett tydligt ramverk (Kalyanam & 

McIntyre 2002, 487). Den elektroniska marknadsföringsmixen är en förlängning av den 

traditionella marknadsföringsmixen anpassad för internetbaserad kommunikation. Likt den 

traditionella marknadsföringsmixen är den framförallt anpassad för företag som riktar sin 

kommunikation mot konsumenter eller andra företag (Kalyanam & McIntyre 2002, 489).  

Vidare har forskning kring digital marknadsföring berört ämnen som elektronisk word-

of-mouth (eWOM) samt online-feedback. Online-feedback-mekanismer är samlingsnamnet för 

olika typer av omdömesverktyg som idag används av exempelvis Airbnb och Ebay. Deras roll 

är att bygga förtroende på digitala marknadsplatser och hos plattformsföretag. Forskning som 

behandlar ämnet inriktar sig på funktionen, konsekvensen samt skillnaden mellan traditionell 

word-of-mouth samt elektronisk word-of-mouth (Dellarocas 2003, 1409). Den befintliga 

forskningen inom området fokuserar även på digital marknadsföring och dess påverkan på 

varumärket och försäljning för produktföretag och är därför svår att tillämpa i ett samband som 

undersöker delningsekonomin samt P2P plattformsföretag (Henning-Thurau et al. 2004, 39). 

Sammanfattningsvis ser vi att den tidigare forskningen fokuserar på marknadsföring av 

produkter snarare än tjänster samt att den är av kvantitativ natur.  

Som ett resultat av den ständigt växande delningsekonomin har plattformsföretagen 

expanderat radikalt de senaste åren. Detta innebär en ökad komplexitet vilket ställer krav på 

strukturer och system som kvalitetssäkrar användares digitala aktivitet. Då det inte finns något 

ramverk att utgå från i forskningen kring P2P plattformsföretag inom delningsekonomin 

kommer studien att ha sin teoretiska utgångspunkt i marknadsföringsmixen och kompletteras 

med elektronisk word-of-mouth. Genom att studera hur användare på plattformen Airbnb 

förhåller sig till befintliga marknadsföringsverktyg kan resultatet av studien ge företag insikt i 

hur de kan hjälpa användare att optimera sin marknadsföring. Forskning inom området kommer 

att generera en grundläggande förståelse för marknadsföring inom P2P plattformsföretag samt 

bidra till en förståelse för delningsekonomi som fenomen.  
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1.2	  Syfte	  

Studien syftar till att undersöka hur hyresvärdar och hyresgäster förhåller sig till 

marknadsföringsverktyg på plattformsföretag inom delningsekonomin, samt att analysera hur 

utformningen av verktygen inverkar på valet av boende. 

1.2.1	  Frågeställningar	  

Studien har sin utgångspunkt i följande frågeställningar;  

1.   Hur hanterar hyresvärdar de marknadsföringsverktyg som finns tillgängliga på Airbnb, 

det vill säga pris, fotografier, beskrivning och omdömen, i utformningen av sitt 

erbjudande?  

2.   Hur påverkar utformningen av marknadsföringsverktygen på plattformen Airbnb 

gästernas val av boende? 
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1.3	  Disposition	  

Metod	  - I metodkapitlet beskrivs de kvalitativa metoder som har använts för att möjliggöra 

insamlingen av empiri. Under studien har vi genomfört sex djupintervjuer samt två 

fokusgruppsintervjuer. Vidare i metodavsnittet beskriver vi hur införskaffandet samt 

bearbetningen av det empiriska materialet har sett ut.  

 

Teori	  - I teoriavsnittet redogör vi för valda teorier som möjliggör en analys av det empiriska 

materialet. Teoriavsnittet inleds med en beskrivning av delningsekonomi samt 

plattformsföretag för att sedan behandla relationsmarknadsföring, förtroende, 

marknadsföringsmixen och elektronisk word of mouth.  

 

Analys - I analysavsnittet behandlas den insamlade empirin med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Dispositionen i analysdelen följer de studerade marknadsföringsverktygen 

utifrån både hyresvärdarnas samt hyresgästernas perspektiv.  

 

Slutsatser - I det sista kapitlet knyter vi an till studiens syfte genom att sammanfatta resultaten 

och besvara frågeställningarna. Dessutom redogör vi för uppsatsens forskningsbidrag samt ger 

förslag på vidare forskning. 

  



 
6 

2	  Metod	  	  

___________________________________________________________________________ 

I den här delen av uppsatsen beskrivs samt reflekteras det över studiens valda metoder. Målet 

med kapitlet är att förmedla en fullständig bild av hur empiriinsamlingen har gått till. Avsnittet 

redogör för det valda tillvägagångssättet samt reflekterar kring för och nackdelar med detta. 

___________________________________________________________________________ 

	  

2.1	  Val	  av	  ansats	  

Studien präglas av en kvalitativ metod där vi utgår från en konstruktionistisk ontologi. 

Konstruktionism innebär att världen ses som en social konstruktion samt att den sociala 

verkligheten ständigt skapas av dess aktörer (Bryman 2008, 37-38). Det konstruktionistiska 

synsättet passar studiens syfte samt frågeställningar i och med att problemområdet inte kan 

studeras med hjälp av yttre fakta som objektivism präglas av samt eftersom vi ämnar att 

undersöka hur individer förhåller sig till marknadsföringsverktygen (jfr Silverman 2011, 11). 

Gällande den kunskapsteoretiska frågeställningen har studien en utgångspunkt i den 

hermeneutiska ståndpunkten som enligt Bryman (2008) antyder ett fokus på antingen förklaring 

eller förståelse av individers beteende och handlingar. Då studien ämnar att undersöka hur 

värdar på plattformen Airbnb förhåller sig till marknadsföringsverktyg samt hur 

marknadsföringsverktygen inverkar på gästernas val av boende, krävs det ett hermeneutiskt 

synsätt på epistemologin för att få en komplett förståelse för användarnas handlingar.  

I samhällsvetenskaplig forskning är det vanligt att skilja mellan induktiva och deduktiva 

förklaringsmodeller men enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är abduktion den mest optimala 

ansatsen för fallstudieundersökningar. Det som skiljer den abduktiva förklaringsmodellen från 

den induktiva samt den deduktiva är dess strävan efter förståelse av förhållandet mellan teori 

och praktik (Alvesson & Sköldberg 2008, 54-56). I uppsatsen utgår vi från ett abduktivt 

tillvägagångssätt som inte ämnar att motbevisa eller bevisa befintliga teorier utan snarare att 

använda den teoretiska referensramen samt empiriska materialet som byggstenar för att 

slutligen nå en ökad förståelse för de studerade fenomenen.   

2.1.1	  Forskningsmetod	  	  

Vi har valt att i vår empiriinsamling utgå från ett kvalitativt angreppssätt eftersom vi undersöker 

hur verkligheten ser ut för användare på företaget Airbnb. Detta är ett kännetecknande drag för 

den kvalitativa forskningen, att se världen genom aktörernas ögon (Bryman 1995, 86). Vid 
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utförandet av kvalitativ forskning finns det flera aspekter att beakta. Generaliserbarhet är ett 

problem som Bryman (1995) beskriver då en stor del av den kvalitativa forskningen utgår från 

studier av endast en miljö, exempelvis inom en specifik organisation. Den huvudsakliga styrkan 

i kvalitativ forskning är dess förmåga att studera fenomen som inte är möjliga att studera på 

annat håll (Silverman 2011, 17). Svagheten ligger i huruvida det finns möjlighet att generalisera 

utfallet från en sådan forskning (Bryman 1995, 106). I och med att studien syftar till att 

undersöka användarnas sociala verklighet ämnar uppsatsen att inte generalisera resultatet till 

delningsekonomins population.  

2.1.2	  Forskningsdesign	  	  

Uppsatsen utgår från en fallstudie kring plattformsföretaget Airbnb. Yin (2014) beskriver att en 

fallstudie bör användas till studier där forskningsfrågorna är utformade till att besvara frågor 

som “varför” och “hur”. En fallstudie ämnar att undersöka samtida fenomen genom en intensiv 

studie av ett avskilt område, exempelvis en plats eller en organisation (Yin 2014, 3-4). Vi anser 

att det är relevant att genomföra en fallstudie då uppsatsens frågeställningar berör ett komplext 

område och kräver en djupgående förklaring.  

Studien har sin utgångspunkt i två perspektiv; hyresvärdarnas samt hyresgästernas. Med 

hjälp av kvalitativa djupintervjuer med värdar på plattformsföretaget Airbnb ges vi kunskap om 

hur hyresvärdarna förhåller sig till marknadsföringsverktygen. För att nå en helhetsbild som 

resulterar i tillämpbara svar på studiens frågeställningar analyseras marknadsföringsverktygens 

påverkan utifrån gästernas perspektiv. Detta görs genom fokusgruppsintervjuer med personer 

som har tidigare erfarenhet av att hyra boende via plattformen. Vi anser att en kombination av 

djupintervjuer samt fokusgruppsintervjuer bidrar till en mer fullständig samt trovärdig 

uppfattning av verkligheten där hänsyn tas till både hyresvärd samt hyresgäst.  

 

2.2	  Analys	  av	  data	  	  

Den insamlade empirin analyseras genom grundad teori, vilket innebär att det producerade 

resultatet bygger på insamlad data (Svensson & Starrin 1996, 106). Arbetets teori, empiri och 

analys har behandlats parallellt genom studiens gång vilket stämmer väl överens med studiens 

abduktiva ansats. Rent konkret innebär detta att den empiriska datainsamlingen inte styrs utifrån 

en bestämd teori, utan att författaren har så få förutfattade meningar som möjligt kring  

området man är intresserad av att studera (Svensson & Starrin 1996, 106). Teorier som används 

i studien har identifierats kontinuerligt genom hela forskningsprocessen och analyserats med 
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hjälp av den insamlade empirin. Till en början var tanken att inkludera sociala medier i de 

studerade marknadsföringsverktygen men under djup- samt fokusgruppsintervjuerna visade det 

sig att sociala medier inte användes i samband med Airbnb, vilket resulterade i att verktyget 

exkluderades. Efter empiriinsamlingen lyckades vi däremot hitta nya teman i materialet som 

förde oss in på teorier kring förtroende och trovärdighet.  

En viktig del i grundad teori är kodningen av data (Svensson & Starrin 1996, 107). 

Under uppsatsens gång har vi kodat det empiriska materialet parallellt med genomförandet av 

intervjuerna. Efter varje intervju kategoriserade vi materialet vilket gav oss möjligheten att 

redigera intervjuguiden inför nästkommande tillfälle. Enligt Bryman (1995) är detta ett bra 

arbetssätt för kvalitativa forskare eftersom det innebär att teorierna författarna kommer fram 

till inte skiljs åt från dess empiriska grund. Genom detta tillvägagångssätt ämnade vi att skapa 

teorier som är meningsfulla för undersökningspersonerna, vilket är nödvändigt om forskningen 

ska ge några praktiska konsekvenser (jfr Bryman 1995, 103).  

 

2.3	  Val	  av	  fallföretag	  

Det främsta argumentet till att vi har valt att studera företaget Airbnb är dess höga aktualitet 

samt att de ligger i framkant för P2P plattformsföretag inom delningsekonomin. Airbnb 

grundades år 2008 och är idag ett pålitligt plattformsföretag som gör det möjligt för människor 

att inspireras, boka samt upptäcka unika boenden världen över (www.airbnb.se). Hundra 

tusentals bostäder i över 190 länder kan bokas på Airbnb, som snabbt har blivit ett självklart 

val för korttidsuthyrning. Hyresvärdar på Airbnb erbjuder sina bostäder för uthyrning i dagar, 

veckor eller månader samtidigt som hyresgäster kan söka efter samt boka bostäderna som 

erbjuds på marknaden (Salter 2012).  

Både värdar och gäster har offentliga användarprofiler på webbplatsen. En profil 

innehåller information om användaren, en bild samt en beskrivning. Där ingår även omdömen 

som användaren tidigare har erhållit från tidigare hyresvärdar. Hyresvärdarnas profiler 

innehåller även en länk till bostadens profil. Varje boende har en egen sida på Airbnb där gäster 

kan informeras om allt från antalet sängplatser, priser, bilder samt omdömen från tidigare gäster 

(www.airbnb.se).  

 

 	  



 
9 

2.4	  Djupintervjuer	  

Djupintervjuer används som ett vetenskapligt redskap för att förstå och söka kunskap kring 

komplexa fenomen (Bryman 1995, 38). Intervjuer kan ge empirin ett djup som kan vara svårt 

att uppnå med andra metoder (Ryen 2004, 102). Vi är två intervjuare som tillsammans har utfört 

intervjuerna. Fördelarna med att vara två är att vi är samspelta, vilket kan resultera i större 

informationsmängd men det kan samtidigt vara jobbigt för den intervjuade som kan känna sig 

underlägsen (jfr Trost 2005, 46). Under studiens gång har vi genomfört djupintervjuer med 

totalt sju intervjupersoner. En av intervjuerna genomfördes med ett äldre par, alltså två personer 

samtidigt, vilket medförde komplikationer då det stundtals fördes parallella diskussioner. Under 

intervjun hände det att intervjupersonerna talade med oss samtidigt vilket försvårade 

genomförandet av intervjun samt transkriberingen. Intervjuerna tog plats i Dubrovnik, på 

platser valda av intervjupersonerna. Enligt Ryen (2004) är det fördelaktigt om intervjuerna 

genomförs i en bekant miljö. Genom att låta intervjupersonerna bestämma mötesplats har vi 

även minskat risken för att personerna skulle känna sig obekväma.  

Längden på intervjuerna har varierat mellan 45-65 minuter beroende på hur uttömmande 

intervjupersonerna har varit med sina svar. Innan intervjuerna oroade vi oss för att stöta på 

hinder i form av kommunikationssvårigheter i och med att vi inte kände till personernas 

kunskaper i det engelska språket. Väl på plats insåg vi snabbt att språket inte skulle leda till 

bekymmer då intervjuerna gick att genomföra utan några som helst kommunikationsproblem. 

Samma dag som vi anlände till Dubrovnik fick vi besked om att två av de inbokade 

intervjupersonerna behövde ställa in. Denna plötsliga ändring påverkade planeringen men i och 

med att vi hade sex dagar i Dubrovnik kunde vi se till att kontakta fler potentiella 

intervjupersoner via plattformen för att slutligen kunna boka in nya intervjuer. Vi upplevde att 

vi blev mer och mer bekväma efter varje utförd intervju, vilket gjorde att intervjuguiden inte 

fick samma ledande roll. Dock ansåg vi att intervjuguiden inte behövde revideras då frågorna 

gav oss de svar vi önskade. Då intervjuerna i Dubrovnik genomfördes på engelska funderade 

vi över huruvida citat som skulle användas i uppsatsen skulle översättas eller behållas på 

engelska. Vi valde att behålla citaten på engelska för att undvika missförstådda översättningar 

samt minimera risken för feltolkningar av svaren.  

2.4.1	  Intervjuguide	  och	  förberedelser	  

I utformningen av intervjuguiden (se bilaga 1) har vi utgått från tre avsnitt; en inledande del, en 

huvuddel samt en sammanfattande del. De olika delarna utgick från relevanta teman och för att 
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säkerställa att intervjupersonerna uppfattade frågorna korrekt valde vi att ta fram en detaljerad 

frågelista som grundade sig i dessa teman. Fördelen med att låta intervjun utgå från teman 

istället för en strukturerad frågelista är att interaktionen tenderar att bli mindre mekanisk och 

intervjuaren får möjlighet att fånga upp fenomen som är viktiga för undersökningspersonen 

(Ryen 2004, 44). När vi kontaktade intervjupersoner till våra djupintervjuer i Dubrovnik utgick 

vi från ett bekvämlighetsurval i och med att vi valde ut de personer som fanns med på Airbnbs 

hemsida (jfr Bryman 2008, 195). Vi skickade sedan ut ett standardmail till 40 personer, som vi 

slumpmässigt valde ut, där vi beskrev studiens syfte och varför vi ville komma i kontakt med 

dem. Trots många positiva svar från personer som mer än gärna ville hjälpa till var majoriteten 

bortresta eller kunde inte delta av andra anledningar vilket resulterade i totalt 7 intervjuer. I 

tabellen nedan kan kön, ålder samt erfarenhet på de intervjuade hyresvärdarna utläsas.  

 

Tabell 1: Hyresvärdar 
__________________________________________________________________________________________

Namn  Kön  Ålder  Erfarenhet 

__________________________________________________________________________________________ 

Maria  Kvinna  34  2år  

Elisa  Kvinna  29  1år 

John  Man  66  2år 

Nicole  Kvinna  32  3år 

Andrea  Kvinna  66  4år 

Robert  Man  68  4år 

Sofie  Kvinna  31  4år 

     N.B. Namnen är fingerade 

	  

2.5	  Fokusgruppsintervjuer	  	  

Fokusgruppsintervjuer innebär att en grupp individer som vanligtvis delar en viss erfarenhet 

samlas, samt att deltagarna uppmuntras till att föra en gruppdiskussion som fokuserar på ett valt 

ämne (Silverman 2011, 207). Genom att använda fokusgrupper ville vi öppna upp för 

diskussioner och samtal mellan användare av plattformen Airbnb, närmare bestämt för att 

undersöka hur gästerna påverkas av de olika marknadsföringsverktyg och vad som är avgörande 

i deras val av boende. Fördelarna med den här metoden är att det ges utrymme för deltagarna 

att interagera med varandra, vilket kan ge större insikt hos den enskilde personen om dennes 

egna åsikter (Trost 2005, 25). Under genomförandet av de två fokusgruppsintervjuerna använde 
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vi oss av en PowerPoint för att på så sätt förtydliga diskussionsämnet och säkerställa att 

intervjupersonerna fokuserar på ämnet.   

Genomförandet av gruppintervjuer medför nackdelar som är viktiga att beakta. En 

nackdel kan vara att endast de pratsamma och dominanta deltagarna tar över samtalet och att 

endast dessa personers åsikter får ta plats (Trost 2005, 26). Vi upplevde att en del personer var 

mer aktiva än andra och för att tackla problemet och jämna ut deltagandet ställde vi frågor till 

de mindre aktiva personerna. Under största delen av intervjun ansträngde vi oss för att hålla en 

passiv roll, dock behövde intervjupersonerna vid några tillfällen ledas vidare i diskussionerna. 

Trost (2005) menar att den viktigaste personen under fokusgruppsintervjuerna är intervjuaren 

eftersom den har som uppgift att guida och forma samtalet. När intervjuaren leder deltagarna 

på ett önskvärt sätt kan de bygga vidare på varandras idéer och tankar.  

2.5.1	  Förberedelser	  inför	  fokusgruppsintervjuer	  

Vi planerade att utföra tre fokusgruppsintervjuer med fem personer i varje grupp. Dock stötte 

vi på utmaningar då det var svårt att samordna intervjupersoner med bestämda tider, platser och 

datum. Vi lyckades genomföra två fokusgruppsintervjuer med fem respektive sex personer. 

Trots att vi genomförde färre intervjuer än planerat upplevde vi efter andra intervjun att vi hade 

uppnått teoretisk mättnad (jfr Bryman 2008, 291). Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval då 

vi gick ut med en förfrågan via sociala medier som riktade sig till personer som har hyrt boende 

via Airbnb. Ett bekvämlighetsurval innebär att sökningen efter intervjupersoner sker strategiskt, 

då en viss variabel styr vilka personer som är intressanta. Sedan sker urvalet av personer 

efterhand som passande individer dyker upp (Bryman 2008, 194-195). Som tidigare nämnt 

upplevde vi samordningen av intervjupersonerna komplicerad, vilket medförde att flera av de 

som hade anmält intresse inte kunde deltaga i intervjun på grund av att de valda datumen inte 

passade. De två fokusgrupperna bestod av fem kvinnor och fem män, alla i åldrarna mellan 21 

och 24, se fördelningen i tabellen på nästa sida.  
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Tabell 2: Hyresgäster 
__________________________________________________________________________________________

Namn  Kön  Ålder  Erfarenhet 

__________________________________________________________________________________________ 

Cecilia  Kvinna  23  2ggr 

Karl  Man  21  2ggr 

Elsa  Kvinna  23  1ggr 

Fanny  Kvinna  24  1ggr 

Gustav   Man  24  4ggr 

Anna  Kvinna  24  2ggr 

Erik  Man  24  4ggr 

Oskar  Man  24  4ggr 

Johan  Man  24  8ggr 

Emma  Kvinna  22  7ggr 

     N.B. Namnen är fingerade 

 

Även dokumentationen av vad som sker i samtalet kan vara problematiskt, det kan vara svårt 

för intervjuaren att både hålla reda på vad som sägs och vem som säger det samt gester och 

kroppsspråk hos alla deltagare (Trost 2005, 26). Under intervjuerna valde vi att båda två agera 

intervjuare för att därmed kunna hålla reda på alla deltagare. Dessutom valde vi att spela in 

intervjuerna och sedan transkribera dessa för att inte glömma bort viktig information. Samtidigt 

som vi spelade in förde vi även anteckningar över hur personerna agerade, för att bilda oss en 

uppfattning om intervjupersonernas kroppsspråk. En intervjuguide (se bilaga 2), i form av ett 

schema över de olika teman som skulle diskuteras under intervjuerna sammanställdes, samt 

förberedelser inför en gruppaktivitet där intervjupersonerna fick i uppgift att gå in på Airbnb 

och välja ett boende som de skulle kunna tänka sig att boka.  

	  

2.6	  Etiska	  aspekter	  

Då vi utförde djupintervjuer med hyresvärdar på plattformen Airbnb samt 

fokusgruppsintervjuer med hyresgäster var vi tvungna att noggrant och utförligt tänka igenom 

etiska aspekter som kan komma att påverka intervjuerna och dess utfall. Vi valde att informera 

våra intervjupersoner om vilka vi är, vad vi gör, vad intervjun innebär och vilka rättigheter de 

har ifall de ställer upp redan innan intervjun genomfördes. Enligt Ryen (2004) har forskare 

skyldighet att inte vålla skada och det är därmed av vikt att måna om de tillfrågades anonymitet. 

Vi valde även att fråga om vi fick spela in intervjun, vilket alla personer, under djup- samt 
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fokusgruppsintervjun valde att godkänna. Innan intervjuerna upprepade vi informationen om 

bland annat studiens syfte och deras rättigheter för att undvika missförstånd. Efter intervjun 

frågade vi även om intervjupersonernas samtycke och om de ville dra tillbaka intervjun, 

eftersom intervjupersonerna deltar frivilligt och har rätt att dra tillbaka intervjun när som helst 

(jfr Kvale 1997, 107). 

 Fokusgruppsintervjuer kan medföra ytterligare etiska problem, bland annat så är 

det svårt att förlita sig på att alla deltagare i samtalet kommer att hålla den tystnadsplikt som en 

intervjuare alltid måste förhålla sig till (Trost 2005, 24). Hade vi undersökt ett känsligare 

område hade det varit relevant att fundera kring om gruppintervjuer är den mest lämpliga metod 

i avseende till intervjupersonernas konfidentialitet och tystnadsplikt.  

2.6.1	  Studiens	  tillförlitlighet	  och	  äkthet	  

Då studien utgår från en kvalitativ metod är det enligt Bryman (2008) viktigt att ta hänsyn till 

kriterier som tillförlitlighet och äkthet för att kunna avgöra kvaliteten på forskningen. 

Tillförlitlighet delas in i fyra kriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet 

att styrka och konfirmera (Bryman 2008, 354). Utöver tillförlitlighet menar Bryman (2008) att 

kvalitativa forskare bör ta hänsyn till studiens äkthet. Under studiens gång har vi förhållit oss 

till dessa genom att utförligt beskriva tillvägagångssätt och utfall samt ställa oss objektiva till 

studerade objekt då vi har försökt att inte påverka det empiriska materialet med egna tolkningar. 

Vi tror även att studien har bidragit med en större medvetenhet kring ämnet då 

intervjupersonerna gav intryck av att de inte hade reflekterat kring marknadsföringsverktyg 

tidigare.  
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3	  Teoretisk	  referensram	  

________________________________________________________________________ 

I teoriavsnittet presenteras det teoretiska ramverk som senare kommer att ligga till grund för 

en analys av det empiriska materialet. Avsnittet inleds med en beskrivning av centrala begrepp 

för att sedan presentera de valda teorier som ska användas som verktyg vid analysen. 

___________________________________________________________________________ 

	  

3.1	  Delningsekonomi	  

Delningsekonomi är ett socioekonomiskt system med syfte att öka användningen av befintliga 

resurser i samhället. Visionen förverkligas genom att via digitala plattformar ge individer 

tillgång till att byta resurser med varandra (Richardson 2015, 121). Definitionen av 

delningsekonomi skiljer sig åt mellan olika forskare. Enligt Stephany (2015) bör 

delningsekonomin ses som en praktik som eftersträvar ett reducerat behov av ägande medan 

Botsman och Rogers (2011) menar att delningsekonomin framförallt tillhandahåller 

privatpersoner en digital plattform som hjälper individer att få tillgång till byte av exempelvis 

resurser, tid och kompetens. Trots skillnader kring begreppets definition är författarna överens 

om att fenomenet grundas i idéen att tillgängliggöra och effektivisera utnyttjandet av befintliga 

resurser i samhället (Botsman och Rogers 2011, 19; Stephany 2015, 2 & 9).  

Under de senaste åren har delningsekonomin vuxit med 200% per år. Trots att 

fenomenet enligt många menas ha funnits länge, har det under det senaste decenniet blivit ett 

globalt fenomen. Sammanlagt uppskattades totala intäkter för olika aktörer inom 

delningsekonomin år 2013 att vara 15 miljarder dollar (www.pwc.co.uk). Den unika 

möjligheten att matcha utbud med efterfrågan i realtid och dessutom på en global skala gör att 

delningsekonomin förväntas fortsätta växa (Malhotra & Van Alstyne 2014, 24). Redan år 2025 

förväntas värdet öka till 335 miljarder dollar (www.pwc.co.uk).   

Delningsekonomin har fått många att inse fördelarna med att ha tillgång till delade 

resurser samtidigt som man sparar pengar och breddar sitt kontaktnät. Tack vare 

digitaliseringen och etableringen av sociala medier som Facebook och Instagram samt digitala 

plattformsföretag kan delningen nu växa på en skala som aldrig varit möjlig innan och skapa 

en kultur samt ekonomi där “what’s mine is yours” (Botsman & Rogers 2011, 13-15). I 

uppsatsen studeras plattformsföretaget Airbnb som är ett företag som har vuxit sig starkt 

tillsammans med delningsekonomin. För att förstå hur hyresvärdar samt hyresgäster förhåller 
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sig till marknadsföringsverktyg är det relevant att analysen har sin utgångspunkt i teorier om 

delningsekonomin.   

3.1.1	  Framväxten	  av	  delningsekonomi	  

Jonsson, Stoopendahl och Sundström (2015) påstår att digitaliseringen är en av vår tids största 

förändringar. Teknik genomsyrar allt i dagens samhälle och vi bygger en värld där vi blir 

beroende av tekniken. Digitaliseringen och tekniken påverkar allt och alla, branscher 

omformas, strukturer utmanas och sättet att organisera oss på förändras. Detta har inneburit att 

flera traditionella affärsmodeller har utvecklats och möjliggjort nya ingångar på marknaden för 

nya aktörer. Genom digitala gränssnitt lyckas de nya aktörerna undvika stora kostnadsposter 

som drabbar de traditionella företagen. Till exempel är Facebook ett av världens främsta 

medieföretag utan att producera något eget material. Uber är världens största taxibolag utan att 

äga några bilar, samt Airbnb som är världens största förmedlare av boende utan att äga några 

fastigheter. Genom dessa nya affärsmodeller och digitala gränssnitt syns det hur 

digitaliseringen kopplar samman nya områden av outnyttjad potential med varandra. Dessa 

företag utnyttjar också kundernas växande vilja att interagera med både företag och varandra 

genom digitala gränssnitt (Jonsson et al. 2015, 14-15). Delningsekonomins framväxt är rätt i 

tiden, då världens befolkning blir allt mer samarbetsvillig. Att mötas på olika digitala 

plattformar för att dela tankar och dagliga handlingar med resten av världen har blivit en 

naturlig del av många människors vardag (Botsman & Rogers 2011, 55). Det är viktigt att känna 

till delningsekonomins framväxt genom digitaliseringens utveckling för att förstå det aktuella 

fenomenet samt dess bakgrund.  

3.1.2	  Peer-‐to-‐Peer	  plattformsföretag	  

Många marknadsplatser består av två aktörer som interagerar via digitala plattformar. Digitala 

plattformar är en av de affärsmodeller som har utvecklats i och med digitaliseringens framväxt 

(Armstrong 2006, 668-669). En digital plattform fungerar som en samlingsplats där individer 

möts för att utbyta tillgångar eller ge rekommendationer till varandra om konsumerade tjänster 

och produkter (Hagiu 2014, 72). I delningsekonomin finns det två olika typer av 

plattformsföretag, business-to-consumer eller peer-to-peer  (Stephany 2015, 13-14). I uppsatsen 

fokuserar vi på P2P plattformar där tjänster förmedlas mellan två privatpersoner. Den här typen 

av marknadsplatser möjliggör för människor att ta betalt för utlåning av personliga tillgångar. 

De matchar ägare till oanvända tillgångar med människor som behöver dessa tillgångar under 

en kortare period. På de här typerna av P2P plattformsföretag inom delningsekonomin finns allt 



 
16 

från snökedjor, symaskiner till bostäder och transportmedel. Många plattformsföretag 

förmedlar använda tillgångar i form av produkter, dock har de största aktörerna inom 

delningsekonomin snarare förmedling av tjänster framför produkter (Botsman & Rogers 2011, 

106). De här P2P uthyrningsföretagen använder digitala plattformar för att överkomma två 

kritiska hinder. Först handlar det om att de skapar en central plats för delning av tillgångar som 

når hela massan samtidigt som det är lättåtkomligt. Det här är särskilt viktigt eftersom de saker 

som ofta hyrs ut behövs under en särskild period samt på en särskild plats och genom internet 

möjliggörs den snabbhet och tillgänglighet som krävs. Andra hindret som P2P 

uthyrningsföretag ställs inför handlar om säkerhet och förtroende. Många sajter har flera lager 

av säkerhetsåtgärder, exempelvis att bakom varje transaktion finns ett kontrakt som förklarar 

alla juridiska termer. Uthyrare uppmanas även att ta ut en deposition som en försäkring ifall 

något händer med den uthyrda tillgången (Botsman & Rogers 2011, 107). Då studien kommer 

att utgå från och analyseras med hjälp av material från användare av plattformsföretaget Airbnb 

är det viktigt att skapa en förståelse kring den här typen av P2P plattformsföretag.  

 

3.2	  Relationsmarknadsföring	  

Marknadsföring associeras till två olika inriktningar; transaktionsmarknadsföring och 

relationsmarknadsföring. Vi har valt att fokusera på relationsmarknadsföring i och med att 

denna syn på marknadsföring anses vara mer modern och långsiktig än 

transaktionsmarknadsföring, samt passande för uppsatsens syfte (jfr Axelsson & Agndal 2012, 

213-214). Relationsmarknadsföring är ett relativt nytt begrepp som myntades under 1980-talet 

och som fortfarande är under förändring. Echeverri och Edvardsson (2002) skriver att den 

största skillnaden mellan transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring är att i 

relationsmarknadsföring är det primära målet att fokusera på relationer istället för enstaka 

transaktioner. Den främsta skillnaden är att relationsperspektivets fokus är att “möjliggöra 

värde, snarare än att distribuera värde, och att möjliggöra och stödja en värdeskapande 

process snarare än att bara distribuera ett färdigtillverkat värde till kunderna” (Grönroos 

2008, 41). Med andra ord innebär en relationsorienterad syn på marknadsföring en prioritering 

av relationer, kundtillfredsställelse och nätverk (Echeverri & Edvardsson 2002, 46-47). I och 

med att marknadsföring är en process som syftar till att etablera och utveckla relationer med 

befintliga och potentiella kunder är det naturligt att relationsmarknadsföring står i centrum för 

olika aktiviteter inom kommunikationen. Oavsett om man levererar eller producerar en tjänst 

så interagerar man med kunder, antingen via teknologiska hjälpmedel eller direkt, samt bygger 
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en relation. Om konsumenten upplever att relationen inte är värdefull, samt att det saknas ett 

ömsesidigt utbyte samt uppfyllande av löften, så kommer relationen med leverantören att 

upphöra (Echeverri & Edvardsson 2002, 48-49) (Grönroos 2008, 38). Genom att utgå från den 

relationsorienterade synen på marknadsföring ges uppsatsen möjlighet att förstå huruvida 

hyresvärdar samt hyresgäster förhåller sig till marknadsföringsverktygens utformning.   

3.2.1	  Förtroende	  

Under analyseringen av det empiriska materialet upptäckte vi att förtroende var ett upprepande 

tema. I enlighet med studiens abduktiva tillvägagångssätt tillkom därför teorier kring 

förtroende. Inom relationsmarknadsföring är begreppet förtroende av central betydelse, då 

kunder med en relationsinriktad inställning anser att förtroende och engagemang väger tyngre 

än den enskilda transaktionen (Grönroos 2008, 53-54). Det finns än idag ingen enighet kring 

en enfaldig definition inom området. Enligt Blau (1964) är förtroende en typ av förväntan och 

tro på att en annan part ska bete sig på ett förutsägbart sätt. En annan syn på förtroende är att 

det är ett beteende som speglar pålitlighet samt innebär att den ena parten kan visa sig sårbar 

och kan hamna i en försvårad situation som konsekvens av den andra partens handlingar 

(Deutsch 1958, 265-266). Det här synsättet på förtroende menar att det inte finns något 

förtroende utan att någon visar sig sårbar, det handlar även om osäkerhet och kontroll. 

Förtroende menas då vara onödigt om den ena parten kan kontrollera och förutse den andra 

partens agerande (Moorman, Zaltman & Deshpandé 1992, 315). I uppsatsen utgår vi från att 

det krävs en förståelse för förtroende som tro samt beteende. Med detta menar vi att om en part 

tror på en annan men ändå inte väljer att anförtro sig den personen så innebär det att förtroendet 

är begränsat. 

 I en digitaliserad värld menar Padua (2012) att individer har ett starkt behov av 

att lita på andra, en låg tilltro är därmed synonymt med en uppfattning om risk. Padua (2012) 

menar att P2P utbytet inte kan existera utan förtroende då parterna på digitala P2P 

marknadsplatser är okända för varandra vilket hindrar interaktioner från att uppstå (Padua 2012, 

119). Förtroendebyggande-mekanismer som exempelvis omdömen möjliggör att den upplevda 

osäkerheten och risken som annars förknippas med online-utbyten minskar vilket uppmanar 

konsumenter till tillit (Greiner & Wang 2011, 108). När förtroendet sviks uppstår tvivel, då 

förtroende är en komplex social struktur räcker det med en handling som leder till misstro för 

att förtroendet ska brytas:  

 



 
18 

Even if it is misplaced just once, the trust bond is broken: it being a sequence of 
interrelated acts, a sort of chain, if a single ring is broken, the whole chain splits 
and the interaction stops (Padua 2012, 85).  

 

Människor bygger sin uppfattning om förtroende på vad de vet om en annan person. När 

konsumenter inte är bekanta med en specifik plattform eller tjänst, tenderar de att söka efter 

mer information för att därmed avgöra riskens omfattning. Inom forskningen kring förtroende 

på digitala plattformar finns det teorier om olika typer av incitament till förtroende. Padua 

(2012) menar att förtroende på digitala plattformar kan uppstå genom att överblicka antalet 

positiva kommentarer samt omdömen från andra personer om en vara eller tjänst. Greiner och 

Wang (2011) menar istället att informationskvalitet påverkar både förväntningar och intryck 

och därmed förtroende. Med informationskvalitet menas utformningen och standarden på 

exempelvis bilder samt beskrivningar (Greiner & Wang 2011, 113). Sammanfattningsvis menar 

både Padua (2012) och Greiner och Wang (2011) att uthyrare på P2P plattformar bör tänka på 

hur erbjudandet kan uppfattas av potentiella användare samt de ovannämnda faktorerna som 

förmedlar trovärdighet. Då förtroende är ett fenomen som ligger till grund för såväl 

delningsekonomi som relationsmarknadsföring anser vi att teorin kan hjälpa oss att förstå det 

empiriska materialet.  

 

3.3	  Marknadsföringsmixen	  

Marknadsföringsmixen ses av många som marknadsföringens kärna, vilket handlar om att 

marknadsföraren ser över vilka olika typer av konkurrensmedel som ska användas och sättas 

samman i en marknadsföringsmix som sedan ska optimera vinsten. Från början, då 

marknadsföringsmixen lanserades på 1950-talet av Neil Borden presenterades tolv variabler 

som skulle fungera som vägledning, dock menade Borden att varje situation är unik vilket 

kräver en revidering av variablerna. Senare blev marknadsföringsmixen mer känd som 4P-

modellen, vilken består av de fyra grundläggande variablerna inom marknadsföring; pris, 

produkt, plats och påverkan. I enlighet med marknadsföringsmixens synsätt är marknadsföring 

den process som omfattar allt från formulering, prissättning, reklam till att skapa utbyten och 

värdefulla lösningar för både individer och organisationer (Grönroos 2008, 262).  

Den elektroniska marknadsföringsmixen är en förlängning av den traditionella 

marknadsföringsmixen anpassad för internetbaserad kommunikation. Likt den traditionella 

marknadsföringsmixen är den framförallt anpassad för företag som riktar sin kommunikation 

mot konsumenter eller andra företag (Kalyanam & McIntyre 2002, 489). I och med att studien 
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utgår från ett abduktivt tillvägagångssätt har empirin omformat teorin. Till en början hade vi 

som avsikt att utgå från e-marknadsföringsmixens alla variabler men utifrån det empiriska 

materialet har endast faktorerna pris och påverkan visat sig vara optimala att tillämpa. Dessa 

faktorer går att återfinna i både den traditionella samt den elektroniska marknadsföringsmixen, 

vi har valt att utgå från faktorernas definition såsom de beskrivs i den ursprungliga 

marknadsföringsmixen.   

3.3.1	  Pris	  

Pris är marknadsföringsmixens andra P, som i dess smalaste bemärkelse är den summa pengar 

som debiteras för en produkt eller tjänst. I en bredare definition är priset summan av det värde 

som kunden ger i utbyte mot att få eller använda en produkt eller tjänst. Historiskt sett har priset 

varit den största faktorn som påverkar köpares beslut. Andra faktorer har blivit allt viktigare på 

senare år, dock fortsätter pris att vara en av de viktigaste faktorerna som avgör ett företags 

marknadsandel och lönsamhet (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders 2008, 639). Genom 

prissättningen sker både en positionering och segmentering mot marknaden. Genom att sätta 

ett pris sker en positionering mot konkurrenterna beroende på om priset är högre, lägre eller på 

samma nivå som övriga rivaler på marknaden. Det sker även en segmentering av konsumenter 

då du genom priset väljer vilket kundsegment du riktar dig mot (Parment 2015, 168).  

Pris är det enda element i marknadsföringsmixen som producerar intäkter, i 

förhållande till de övriga som endast producerar kostnader. Priset är även det mest flexibla 

elementet eftersom det går lättast och fortast att förändra. Vid prissättning finns det många 

aspekter att tänka på, dock är det viktigast att förhålla sig till kundernas uppfattning om värdet 

på produkten samt de kostnader som produkten medför (Kotler et al. 2008, 639). Konsumenters 

uppfattning om pris har visats ha en betydande inverkan på kundnöjdheten, vilket i sin tur har 

avgörande betydelse för försäljningen och kundlojaliteten (Marinescu, Mihai & Toma 2010, 

1122). Konsumenter utgår från tre referenspunkter då de avgör om priser är rimligt; hur mycket 

tjänsten tidigare har kostat, vilket pris rivaler tar för samma tjänst samt deras uppfattning kring 

försäljningskostnader för tjänsten (Marinescu et al. 2010, 1123).   

3.3.2	  Påverkan	  	  

Det tredje P:et inom marknadsföringsmixen handlar om påverkan. För att bygga bra relationer 

med kunder räcker det inte att utveckla en bra produkt och sätta ett attraktivt pris, utan det gäller 

att kommunicera företagets värden till konsumenterna. Då kommunikation sprids på olika sätt 

och inte bara mellan företag till konsument, krävs det ett komplext 
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marknadskommunikationssystem med en specifik blandning av reklam, erbjudanden, public 

relations, personlig försäljning och direkta marknadsföringsverktyg (Kotler et al. 2008, 691).  

“I dagens samhälle är trängseln stor - i det offentliga rummet, på marknadsplatserna och i 

konsumenternas informationshämtning” (Parment 2015, 198). Konsumenters tid är begränsad, 

de exponeras ständigt av tusentals olika marknadsbudskap och deras uppmärksamhet är svår att 

fånga. Rose (2012) menar att vi idag även lever i ett visuellt samhälle där människor exponeras 

för och påverkas mer av bilder än skriven text. Framväxten av det visuella samhället beror inte 

bara på att bilder är mer och mer vanligt utan även till stor del på att människor dagligen 

exponeras för många olika visuella budskap (Rose 2012, 3-4). Dessa fenomen ställer höga krav 

på organisationer att effektivisera och profilera marknadskommunikationen, det har dock vuxit 

fram ett nytt kommunikationslandskap som möjliggör denna precision och effektivitet (Parment 

2015, 199 & 209).   

Nya teknologier har uppmuntrat fler företag att gå från masskommunikation till riktad 

kommunikation och dialog med konsumenterna. Dagens marknadskommunikation står inför 

stora förändringar vilka påverkas av två faktorer. Med tiden som massmarknader har 

fragmenterats har även masskommunikationen förändrats. Allt fler företag utvecklar 

marknadsföringsprogram som är designade för att bygga närmare relationer med kunderna. 

Ytterligare en faktor är förbättringarna inom informationsteknologin som har påskyndat 

rörelsen mot segmenterad marknadsföring. Dagens teknologi gör det möjligt för 

marknadsförare att få tillgång till detaljerad information om konsumenterna, vilket gör att de 

lättare kan uppfatta kundernas behov. Teknologin har även skapat drastiska förändringar kring 

hur företag och kunder kommunicerar med varandra. Den digitala eran har gett upphov till en 

rad nya informations- och kommunikationskanaler (Constantinides 2006, 411). Den nya 

teknologin ger företag nya spännande mediala verktyg för att kunna interagera med 

konsumenterna men även ger det konsumenterna större kontroll över meddelanden som de kan 

välja att skicka och ta emot (Kotler et al. 2008, 692-693). Genom de nya 

kommunikationsmöjligheter som internetutvecklingen har medfört kan företag fånga upp 

betydelsefull information från konsumenter, både om egna produkter men även om 

konkurrenters kvalitet. Parment (2015) menar att negativ feedback kan användas till 

förbättringar och utveckling av befintliga produkter och att det därför är av vikt att inte 

tillrättavisa eller på ett negativt sätt besvara feedbacken. 
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3.3.2.1	  Elektronisk	  word	  of	  mouth	  	  

Den traditionella word-of-mouth (WOM) kommunikationen beskrivs av Grönroos (2008) som 

ett “budskap om organisationen, dess pålitlighet och tillförlitlighet, dess driftsätt, dess varor 

och tjänster och så vidare, som förmedlas från en person till en annan”. Det råder inga tvivel 

om att WOM kommunikationen ger upphov till enorma marknadsföringseffekter (Grönroos 

2008, 294). Detta kan i sin tur bero på att informationen som förmedlas från en kund till en 

annan anses vara mer objektiv än den som förmedlas i annonskampanjer. Vidare beskrivs 

positiv WOM som den mest effektiva formen av kommunikation (Grönroos 2008, 294 & 302).  

Den tekniska utvecklingen som digitaliseringen har medfört har skapat nya 

marknadsföringskanaler, däribland eWOM. Elektronisk word-of-mouth definieras som:   

 
/---/ any positive or negative statement made by potential, actual, or former 
customers about a product or company, which is made available to a multitude of 
people and institutions via the Internet (Henning-Thurau et al. 2004, 34).   

 

Det som skiljer begreppet elektronisk word-of-mouth från den traditionella word-of-mouth 

kommunikationen är att den förstnämnda har internet som kanal. eWOM kommunikationen 

innebär att konsumenter kan få tillgång till information om produkter och tjänster genom att 

inkludera andras kommentarer och utvärderingar (Park & Lee 2009, 61).  

Till skillnad från den traditionella WOM kommunikationen sker informationsutbytet på 

internet mellan okända parter och i textformat. Detta kan i sin tur innebära svårigheter för 

läsaren att avgöra huruvida ett omdöme är trovärdigt eller inte. Det har dessutom visat sig att 

det finns en asymmetri i huruvida positiva respektive negativa omdömen samt kommentarer 

uppmärksammas. Konsumenter tenderar att reagera i en större utsträckning när det handlar om 

negativa omdömen vilket kan leda till en inkorrekt återspegling av verkligheten (Park & Lee 

2009, 61-62). Trots baksidorna med eWOM kommunikationen påstår både Park och Lee (2009) 

samt Dellarocas (2003) att den här typen av marknadsföringsverktyg redan har förändrat 

konsumentbeteendet. Idag är det många som förlitar sig på andras omdömen och utvärderingar 

samt låter dessa ha en betydande del i beslutsprocessen. “Only five years ago, the same people 

would primarily base those decisions on advertisements or professional advice” (Dellarocas, 

2003:1408). Feedback bidrar till att andra kan använda sig av omdömet i sin beslutsfattning. 

Vid etableringen av en ny produkt eller tjänst upplever konsumenter risker på grund av 

avsaknaden av tidigare omdömen. Enligt Dellarocas (2003) kan detta resultera i att 

konsumenter avvaktar med köpet tills det finns mer information att tillgå. För att feedback ska 
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ha uppstå krävs det med andra ord att någon tar risken och blir den första utvärderaren 

(Dellarocas 2003, 1418). 

Förutom de tidigare nämnda utmaningarna med marknadsföringsverktyget har 

användningen av eWOM många fördelar. En av fördelarna med den elektroniska word-of-

mouth kommunikationen är att den bygger förtroende och uppmanar till samarbete mellan 

okända parter (Henning-Thurau et al. 2004, 39; Park & Lee 2009, 63). I praktiken innebär detta 

att företag behöver behandla sina konsumenter väl, och ifall någon erhåller dålig service eller 

en negativ upplevelse av ett företag, kan detta med hjälp av feedback mekanismer delas med 

befintliga samt potentiella konsumenter och därmed inverka på företagets varumärke. Enligt 

Dellarocas (2003) har eWOM kommunikationen möjliggjort stabilitet inom tidigare osäkra 

affärsmiljöer. Användning av eWOM som exempelvis omdömen eller andra typer av feedback 

mekanismer har därmed lagt grunden för utvecklingen av många virtuella marknadsplatser 

(Dellarocas 2003, 1408). I studien undersöker vi digitala marknadsföringsverktyg på 

plattformsföretaget Airbnb. Genom att utgå från teori om eWOM ges vi en bredare förståelse 

för marknadsföringsverktyg som exempelvis omdömen vilket bidrar till en vetenskaplig 

förankring i analysen.  
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4	  Analys	  	  

___________________________________________________________________________ 

I analysen kommer vi att redovisa det empiriska materialet parallellt med en diskussion av de 

tidigare presenterade teorierna. Avsnittet börjar med en inledande del som beskriver 

användarnas incitament till att delta i delningsekonomin. Därefter utgår analysen från de fyra 

marknadsföringsverktygen: pris, fotografier, beskrivning samt omdömen som analyseras 

utifrån hyresvärdarnas samt hyresgästernas perspektiv. 

___________________________________________________________________________ 

	  

4.1	  Ta	  seden	  dit	  man	  kommer	  

Delningsekonomin har medfört flera positiva effekter för olika parter i delningsprocessen. Det 

är inte endast ett sätt att tjäna pengar utan kan även ge individer möjlighet att utöka sitt 

kontaktnät genom att effektivisera användandet av resurser (Botsman & Rogers 2011, 13-15; 

Stephany 2015, 2 & 9). Maria berättar att det bästa med att vara hyresvärd på Airbnb är att “I´m 

getting to see the world through a different perspective every time I rent out my apartment” 

(Intervju Maria). Det är flera hyresvärdar som berättar om nöjet med att ta del av gästernas 

upplevelser, historier och erfarenheter. Idag lever vi i en värld där delning av både tjänster och 

erfarenheter har blivit en del av det vardagliga livet (Botsman & Rogers 2011, 55). Likt 

majoriteten av de intervjuade hyresvärdarna uttrycker Nicole att hennes resa med Airbnb 

startade då hon såg detta som ett tillfälle att träffa nya människor och uppleva andra kulturer 

(Intervju Nicole). Nicole berättar att resan med Airbnb började som en hobby men att hon 

snabbt insåg att det gick att tjäna pengar på uthyrningen och att hon idag har en affärsmässig 

inställning till Airbnb, “It started like a hobby, earning extra money. But now it’s bringing like 

the big part of our income. We didn’t realize how good it would be” (Intervju Nicole).  

Delningsekonomin är idag ett globalt fenomen som engagerar människor till att 

dela resurser, den präglas av nya normer och en ny kultur som förändrar synen på ägande där 

“what’s mine is yours” (Botsman & Rogers 2011, 13). Istället för att konsumera och äga 

uppmanar kulturen till att hyra, dela eller låna (Botsman & Rogers 2011, 15). Majoriteten av 

de intervjuade hyresgästerna menar även att delningsekonomin och Airbnb ger dem möjlighet 

att utforska det lokala livet, “/---/ ta seden dit man kommer” (Fokusgruppsintervju Andreas). I 

jämförelse med hotell menar Andreas att Airbnb ger en chansen att träffa lokalbefolkningen på 

ett naturligt sätt och därmed få en äkta upplevelse av ett land (Fokusgruppsintervju Andreas). 

Sammanfattningsvis ser vi att delningsekonomin möjliggör mycket mer än ett sätt att tjäna 
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pengar, det är en kultur som genom plattformen Airbnb gör det möjligt för personer att uppleva 

det lokala samtidigt som hyresvärdar ges möjlighet att träffa hyresgäster från olika delar av 

världen.  

 

4.2	  Första	  marknadsföringsverktyget	  -‐	  Pris	  	  

4.2.1	  En	  medveten	  prissättning	  

Pris är den summa pengar som kunden betalar för en produkt eller tjänst. Enligt Kotler (2008) 

kan priset återspegla konsumentens upplevda värde. Hyresvärdar på Airbnb får själva avgöra 

vilket pris de vill ta för sitt boende, dock får de riktlinjer från Airbnb om ett ungefärligt pris 

som de anser är lämpligt för boendet. Intervjupersonerna från Dubrovnik menar att priset på 

deras lägenheter är sammankopplat med var de är lokaliserade i staden. I Dubrovnik är det 

eftertraktat att bo innanför stadens murar, därför är konkurrensen och även prisläget högre inom 

detta område. 

 
City apartments inside the city walls they can´t expand. They are where they are 
and there can’t be more of them. Outside the city walls we get new apartments 
every day. So the prices inside the citywalls are much higher than outside 
(Intervju Maria).  

 

Pris är en faktor som hyresvärdar på plattformen Airbnb förändrar över tid. Merparten av de 

intervjuade värdarna menade att de till en början hade ett lägre pris på sitt boende för att locka 

gäster, då bokningarna ökade och de första gästerna hade lämnat omdömen höjdes priset.  

 
When we first listed our place we put a much lower price. Because we have to 
check the guests. Then after reviews and everything we have put it a little bit 
higher (Intervju Sofie).  

 

Även Maria valde till en början att sätta ett lägre pris för att locka gäster men efter att hon fått 

sina första omdömen kunde hon successivt höja prisnivån (Intervju Maria). Maria berättar även 

hur hon ändrar priset dag till dag, för att se hur antalet sökningar, besök samt bokningar 

påverkas (Intervju Maria). Det är flera av intervjupersonerna som berättar att de valt att justera 

priset, dels beroende på andelen omdömen men även beroende på säsong. Enligt Kotler et al. 

(2008) är priset den faktor som går lättast och fortast att förändra, vilket förklarar varför flertalet 

av hyresvärdarna väljer att göra detta. Kotler et al. (2008) och Dellarocas (2003) menar att det 

är fler faktorer än priset som spelar roll då relationer skapas med kunden. Dellarocas (2003) 
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anser att det är viktigt att beakta att boenden utan omdömen kan medföra att konsumenten 

upplever transaktionen som riskfylld. I ett startskede är det många konsumenter som väljer bort 

alternativet med bristande information. Det krävs att någon utsätter sig för risken och lämnar 

det första omdömet för att feedback ska kunna uppstå (Dellarocas 2003, 1418).  

Andrea och Roberts svar skiljde sig dock från övriga hyresvärdar då de menar att priset 

har legat på samma nivå de senaste åren (Intervju Andrea & Robert). De förklarar att eftersom 

de har hyrt ut i över tio år så har de mycket erfarenhet och vet vilket pris gästerna är villiga att 

betala för lägenheten (Intervju Andrea & Robert). Dagens teknologi har möjliggjort en ny typ 

av dialog mellan konsumenter och marknadsförare. Massmarknadsföring har ersatts med en 

personlig och transparent dialog som medför en djupare förståelse för kundens behov 

(Constantinides 2006, 411; Parment 2015, 213). Det här visar att de intervjuade hyresvärdarna 

har en bra uppfattning om gästernas behov och begär, vilket även gör det möjligt att hålla 

prisnivån i balans med efterfrågan. John berättar att han har valt att sätta ett högre pris på grund 

av andra anledningar (Intervju John).   

 
My price is quite high. Maybe Im wrong, but I think that with a high price Im also 
protecting my property. Because I´m not allowing anybody to come and destroy 
it (Intervju John).  

 

John väljer på så vis att sätta ett relativt högt pris för att locka en önskvärd kundgrupp och 

därmed skydda sitt boende (Intervju John). Genom att sätta ett pris på en produkt gör 

prissättaren samtidigt en positionering och segmentering av marknaden. En positionering sker 

genom att priset sätts högre, lägre eller på samma nivå som konkurrenterna samtidigt som en 

segmentering av konsumenter sker då du väljer priset efter vilket kundsegment du vill rikta dig 

mot (Parment 2015, 168). Detta visar att John, genom att aktivt välja en högre prisnivå 

segmenterar sig mot en viss konsumentgrupp för att därmed minimera risken för skador och 

misskötsel av boendet (Intervju John). Med sitt höga pris positionerar sig John samtidigt mot 

konkurrenterna i Dubrovnik, även om han under intervjun ger intryck av att positioneringen 

inte är av samma betydelse som segmenteringen (Intervju John). Detta kan bero på att John 

äger en exklusiv lägenhet i centrala Dubrovnik samt att han inte är priskänslig (jfr Intervju 

John). Kotler et al. (2008) påstår att det vid prissättning är viktigt att förhålla sig till kundernas 

uppfattning om värdet på produkten. John visar en medvetenhet om prissättningen då han menar 

att de kunder som anser att lägenheten är värd det höga priset kommer att betala för boendet 

(Intervju John).  
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Vi kan konstatera att hyresvärdar väljer olika prisnivåer samt att justera sitt pris beroende på 

olika orsaker. Hyresvärdar visar en medvetenhet kring prissättning då deras motiveringar av 

valen speglar vad teorierna säger kring pris (se t.ex. Kotler et al. 2008). Majoriteten av 

hyresvärdarna väljer att ta ett lägre pris för att locka de första kunderna innan det finns 

omdömen som kan intyga hyresvärdarnas erbjudande. Detta eftersom att konsumenter upplever 

nya boenden som mer riskfyllda på grund av avsaknaden av feedback, vilket bidrar till att de 

väljer ett annat erbjudande (jfr Dellarocas 2003, 1418). Det är flera hyresvärdar som väljer att 

positionera sig i ett högre prisspann men detta på grund av olika anledningar. Några personer 

motiverar det med att de har en god kännedom om gästernas behov och vad de är villiga att 

betala, andra menar att det är ett sätt att minimera risken för misskötsel och därmed skydda sitt 

boende. Vi har i detta avsnitt belyst hur hyresvärdar hanterar pris som ett 

marknadsföringsverktyg, vidare kommer vi att analysera prisets inverkan på hyresgästernas val 

av boende. 

4.2.2	  Avvägningens	  pris	  	  

Majoriteten av de intervjuade hyresgästerna anser att priset är den största anledningen till varför 

de väljer Airbnb framför andra boenden när de reser. De anser att Airbnb är billigare än de 

flesta alternativ till boende, speciellt när det är flera personer som reser tillsammans 

(Fokusgruppsintervju 1 & 2).  

 
Men jag tror att det är ganska svårt det här med pris, vissa tror jag gör det för att 
de föredrar Airbnb just för att det är lite billigare. Så priset är nog ganska viktigt 
för de flesta på Airbnb (Fokusgruppsintervju Emma).  

 

Övriga intervjupersoner håller med Emma och menar att om Airbnbs priser inte hade varit lägre 

än hotell hade hotell istället varit det självklara valet (Fokusgruppsintervju 2). Historiskt sett 

har priset varit den mest avgörande faktorn i konsumenters val av slutprodukt (Kotler et al. 

2008, 639). Dock avgör dagens konsumenter huruvida priset är befogat genom att jämföra det 

med konkurrenters prissättning för motsvarande erbjudande (Marinescu et al. 2010, 1123). 

Enligt de intervjuade hyresgästerna hade Airbnb inte lyckats konkurrera med hotellbranschen 

om det inte vore för deras låga prisnivå. Dagens konsumenter har, som ett resultat av 

digitaliseringen smidigare tillgång till värdefull information, vilket möjliggör en djupgående 

jämförelse mellan flera boenden innan valet avgörs (jfr Jonsson et al. 2015,122-123). 

Majoriteten av de intervjuade hyresgästerna menar att priset är ett verktyg som hjälper dem att 

sortera utbudet efter boendealternativ som de har råd med. Johan håller dock inte med om att 
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priset är skälet till att han väljer Airbnb, han menar att hotell är ett opersonligt boende i 

jämförelse med Airbnb (Fokusgruppsintervju 1 & 2).  

 
Tycker ni det? Jag skulle nästan hellre bo via Airbnb. Hotell är ju så opersonligt. 
Det är inte ofta man bor på hotell och blir imponerad och säger - det där var ett 
häftigt hotell (Fokusgruppsintervju Johan).  

 

För både Johan och Oskar är det snarare andra faktorer som påverkar beslutet om boende, Oskar 

menar att han är beredd att betala lite mer om läget och boendet känns perfekt 

(Fokusgruppsintervju 1).  

 
Ja det är klart att priset spelar roll, man kollar ju priset på alla alternativ man har. 
Men personligen skulle jag välja en som kändes helt klockren, bra läge osv. Och 
utgå från sånna faktorer snarare än priset, om man kollar på vad som avgör 
(Fokusgruppsintervju Oskar). 

 

Kotler et al. (2008) menar att det idag även finns andra faktorer än pris som påverkar 

köpbeslutet, dock spelar priset en viktig roll i avvägningen mellan olika alternativ. Utifrån 

fokusgruppsintervjuerna med hyresgäster kan vi se en överensstämmelse mellan deras 

uppfattning och teorin. Utöver pris tar de intervjuade hyresgästerna hänsyn till faktorer såsom 

läge, boendets särdrag samt atmosfär i sitt val av boende. I hyresgästernas beslutsprocess sker 

en avvägning där olika faktorer har varierande betydelse beroende på vad som efterfrågas. Både 

Johan och Oskars uttalanden visar på att faktorer såsom läge och lägenhetens särdrag är av 

betydelse i valet av boende (Fokusgruppsintervju 2).  

Majoriteten av de intervjuade hyresgästerna menar att priset är en faktor som spelar in 

på valet av boende, framförallt vid jämförelsen av flera alternativ. Många av de intervjuade 

menar att de väljer Airbnb på grund av att prisnivån är lägre i jämförelse med andra 

boendealternativ. Detta visar att den låga prisnivån är en faktor som påverkar hyresgästernas 

beslut om boende. Dock motsätter sig några intervjupersoner detta och menar att det är andra 

faktorer, än prisets utformning, som spelar in i valet av boende. Exempelvis för Johan är den 

personliga känslan mer avgörande än priset då han väljer boende och för Oskar är det snarare 

helheten som avgör (Fokusgruppsintervju 2). En tydlig skildring från intervjuerna är att 

hyresgästerna är olika priskänsliga och att prisets utformning spelar olika stor roll i deras val 

av slutprodukt. Vidare kommer vi att analysera hur hyresvärdar förhåller sig 

till  marknadsföringsverktyget fotografier samt hur dess utformning inverkar på hyresgästers 

val av boende.  
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4.3	  Andra	  marknadsföringsverktyget	  -‐	  Fotografier	  

4.3.1	  Det	  visuella	  samhället	  	  

Fotografier är ett verktyg som hyresvärdar på plattformen Airbnb använder för att med hjälp av 

bilder förmedla hur boendet ser ut. Flera av de intervjuade hyresvärdarna talade om betydelsen 

av att ha tilltalande och professionella foton, eftersom det är det första kunderna ser av boendet. 

“So we have really great photos, because we think that it’s the most important thing to attract 

the guests” (Intervju Milena). Bilder är ett marknadsföringsverktyg som kommunicerar 

erbjudandet där produkten är det centrala elementet. Det är viktigt att utforma ett erbjudande 

som skapar värde för kunden (Parment 2015, 148). Idag lever vi i ett visuellt samhälle där vi 

påverkas mer av bilder än skriven text (Rose 2012, 3). Rose (2012) menar att framväxten av 

det visuella samhället beror till stor del på att människor dagligen exponeras för många visuella 

budskap.  

Hyresvärden Elisa berättar att professionella fotografier är betydelsefulla för att gäster 

ska boka ens boende (Intervju Elisa). Med hjälp av ett exempel visar hon vilken effekt bilder 

kan ha på bokningar. 

 
The pictures are really important. My neighbour, this one old lady, who also is 
renting out her  apartment. It’s really beautiful but when she put pictures that she 
took by herself. And that house looked (laughter), like I wouldn't go there. But I 
told her that she must apply for the professional photos. And when her photos 
came it was completely different. First, she didn't have any bookings for six 
months and then they just started (Intervju Elisa).  

 

Utifrån det Elisa berättar kan vi se att bildernas kvalitet är av stor betydelse i dagens visuella 

samhälle då en förändring skedde när hyresvärden anlitade en professionell fotograf istället för 

att använda amatörmässiga bilder. Det är flera av hyresvärdarna som berättar om hur de 

uppdaterar sina foton och gör ändringar i annonsens utseende för att uppnå förbättrad kvalitet.  

 
Sure, now I know a little bit better what my guests are searching for and what I 
should show them before they even come here. For example, I put up pictures of 
the market and the beach, which I didn't have earlier (Intervju Maria).  

 

Hyresvärden Maria använder bilder för att visa platser som kan spela en nyckelroll för gäster 

när de är på semester exempelvis matbutiker eller stranden (Intervju Maria). Kotler et al. (2008) 

och Parment (2015) menar att bilderna är en viktig del av erbjudandet och att hyresvärdar, 

genom att justera utformningen, kan bygga lönsamma relationer till hyresgästerna. Många av 



 
29 

de intervjuade hyresvärdarna arbetar med bildernas kvalitet samt byter ut dessa för att anpassa 

erbjudandet efter hyresgästernas behov. Att hyresvärdarna arbetar med fotografiernas 

utformning och kontinuerligt justerar erbjudandet kan enligt Parment (2015) även leda till att 

kommunikationen blir mer preciserad och effektiv vilket i sin tur kan bidra till att bildernas 

marknadsföringseffekt ökar. Elisas exempel är en tydlig indikator på att en justering av 

bildernas kvalitet och utformning påverkar marknadsföringseffekten på ett positivt sätt då 

grannens bokningar ökade drastiskt när professionella foton laddades upp på Airbnb (Intervju 

Elisa). Slutligen ser vi en medvetenhet hos de intervjuade hyresvärdarna kring att det visuella, 

det vill säga bilderna, är av stor betydelse för hur dagens konsumenter fattar beslut (jfr Rose 

2012). Vidare i avsnittet om fotografier kommer vi att diskutera hur hyresgäster förhåller sig 

till bilder samt hur bilder inverkar på beslutsprocessen. 

4.3.2	  En	  bild	  säger	  mer	  än	  tusen	  ord	  

I och med att det idag finns flera olika boendealternativ att välja mellan samt att konsumenterna 

exponeras för många budskap och erbjudanden blir konsumenternas uppmärksamhet svår att 

attrahera (jfr Parment 2015, 199 & 209). Samtidigt menar Rose (2012) att människor i det 

visuella samhället påverkas mer av bilder än av text. Med hjälp av fotografier kan användare 

snabbt bilda sig en åsikt om en bostads attraktivitet. De intervjuade hyresgästerna var eniga 

kring påståendet att bilder spelar en viktig roll i deras val av boende (Fokusgruppsintervju 1 & 

2). Åsikterna om vilken del av beslutsprocessen som bilderna påverkar visade sig vara delade. 

Fanny och Cecilia menar att fotografier har en avgörande roll i deras val av boende och att de 

skulle kunna tänka sig att boka ett boende med bra bilder utan några som helst omdömen 

(Fokusgruppsintervju 1). Fanny och Cecilias åsikter stämmer väl överens med dagens visuella 

samhälle där Rose (2012) menar att bilderna är av central betydelse för människor.  

Det andra tydliga mönstret är att bilder används till att sortera fram relevanta alternativ 

men att det inte är det första man tar hänsyn till. David menar att “ /---/ man oftast jämför flera 

alternativ och då kan bilderna vara avgörande /---/” och att “/---/om man har två lägenheter 

bredvid varandra, med samma pris, läge och olika bilder, så kommer man att välja det boendet 

med bäst bilder” (Fokusgruppsintervju David). Genom att sortera bland boendealternativ 

utifrån bildernas kvalitet ges David möjlighet att välja det boende som passar hans önskemål 

på bästa sätt. Till skillnad från Fanny och Cecilia har David en skeptisk inställning mot att boka 

boende utifrån det visuella och använder istället bilder för att välja bort sämre alternativ 

(Fokusgruppsintervju 1). Davids förhållningssätt till bilder talar emot det Rose (2012) menar 
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med att dagens individer påverkas mest av visuella budskap, eftersom han lägger större vikt vid 

andra faktorer.  

Under fokusgruppsintervjuerna upptäckte vi att båda fokusgrupperna kom att diskutera 

bildernas trovärdighet (Fokusgruppsintervju 1 & 2). Trovärdighet och förtroende är 

betydelsefulla faktorer som påverkar interaktionen på P2P plattformar. Det är viktigt att 

användare upplever innehållet som trovärdigt då de annars tenderar att tycka att transaktionen 

är riskfylld och osäker (Padua 2012, 119). Majoriteten av hyresgästerna var skeptiska gentemot 

bildernas trovärdighet och menade att lägenheter alltid ser bättre ut på bild än vad de gör i 

verkligheten.  

 
Man vet att bilden togs precis när solen låg rätt och att lägenheten på bilden är 
mycket mer städad, undanplockad, ser finare ut än i verkligheten och så 
(Fokusgruppsintervju Gustav). 

 

Oskar tillägger att det är allmänt känt att “/---/ bilderna alltid är lite finare än verkligheten, att 

man får ha ett kritiskt öga när man tittar på bilderna” (Fokusgruppsintervju Oskar). För att 

försäkra sig om att bilden förmedlar en trovärdig återspegling av verkligheten berättar 

majoriteten av hyresgästerna att de ofta läser omdömen som ett komplement.  

 
Ja, och sen ibland när vissa bilder är jättebra så blir jag misstänksam mot dem. 
Då läser jag kommentarer så att jag får en uppfattning om hur de andra gäster 
tyckte att boendet stämde överens med verkligheten (Fokusgruppsintervju 
Cecilia).  

 

Enligt Padua (2012) kan objekt på digitala marknadsplatser generera förtroende genom att 

konsumenten ges möjlighet att överblicka kommenterar samt omdömen från tidigare 

användare. Genom att komplettera bildernas avtryck med information från tidigare gäster ges 

potentiella hyresgäster möjligheten att fatta beslut utifrån mer objektiv och trovärdig 

information. De intervjupersoner som inte förlitar sig på bilder i sitt val av boende använder 

annan information, exempelvis omdömen, för att bilda sig en uppfattning om hyresvärden och 

dennes erbjudande. Behovet av att samla in information om hyresvärden kan kopplas 

till  Paduas (2012) synsätt på förtroende, att förtroende bygger på det en vet om en annan person.  

Avslutningsvis ser vi att de intervjuade hyresgästerna förhåller sig till fotografier på 

olika sätt, för en del är det en avgörande faktor medan andra använder det till att sortera fram 

intressanta alternativ. Vidare har det visat sig att fotografiernas trovärdighet är något som anses 

vara viktigt för hyresgästerna. Detta kan bero på att människor i den digitaliserade världen har 



 
31 

ett starkt behov av att lita på andra när det gäller beslutsfattning (Padua 2012, 119). Forskning 

inom området visar att omdömen och feedbackmekanismer reducerar upplevda risker och 

uppmanar till tillit. Med detta sagt menar vi att det i konsumentens beslutsprocess är viktigt att 

erbjudandet, utöver fotografier, innehåller omdömen från tidigare hyresgäster. På så sätt 

upplever hyresgästerna bilden som mer trovärdig och därmed betydelsefull i beslutsprocessen.  

	  

4.4	  Tredje	  marknadsföringsverktyget	  -‐	  Beskrivningar	  

4.4.1	  Kvalitet	  över	  kvantitet	  	  	  

Beskrivningar är ett verktyg som används av hyresvärdar för att beskriva deras boende och på 

så sätt attrahera gäster. Flera av intervjupersonerna beskriver att Airbnbs riktlinjer och 

rekommendationer om hur beskrivningen bör se ut var till stor hjälp i början, med hjälp av dessa 

kunde hyresvärdarna bilda sig en uppfattning om vad som skulle skrivas. Utifrån 

djupintervjuerna kan vi även fastställa att hyresvärdar förhåller sig olika till hur en beskrivning 

bör vara utformad. Det finns två tydliga mönster bland intervjupersonerna, att vara utförlig och 

detaljerad i sin beskrivning eller att eftersträva en kort och koncist sammanfattning av 

erbjudandet. Ena sidan menar att en detaljrik och utförlig beskrivning är att föredra eftersom 

att man vill ge gästerna så mycket information som möjligt för att skapa en trygg känsla. “And 

in the description we have described everything in detail, so they have all the information they 

need” (Intervju Sofie). Dock reflekterar samma personer över att många gäster inte läser hela 

beskrivningen då de får flera meddelanden från gäster som rör saker som tydligt står beskrivet 

i annonsen.  

 
Yesterday I got an inquiry that a lady asked me everything that is already written 
on my description, so she didn't read it at all. I even have Wi-Fi written and she 
still asked me ‘Do you have Wi-Fi?’ (Intervju Maria).  

 

Enligt Rose (2012) lever vi i ett samhälle där text varken förmedlas eller uppfattas på samma 

sätt som tidigare, det vill säga att det visuella har fått större utrymme. De intervjuade 

hyresvärdarna visar en medvetenhet kring gästernas ointresse att läsa beskrivningar, vilket 

stämmer överens med Roses (2012) teori om det visuella samhället.  

Den andra delen av de intervjuade hyresvärdarna menar att beskrivningar istället bör 

vara korta och sparsamma för att ge gästerna en sammanfattning av de viktigaste poängerna i 

en intresseväckande och effektiv text. “Actually if you write a long text, it’s boring. They don’t 
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have the time to read” (Intervju John). I dagens samhälle utsätts konsumenter dagligen för 

marknadsföringsbudskap i olika sammanhang. Det är omöjligt att undvika alla meddelanden 

som förmedlas på diverse platser i olika former, vilket leder till att konsumenter har ont om tid 

och deras uppmärksamhet är svår att fånga. Därför är det viktigt att hyresvärdar effektiviserar 

och skärper de budskap som kommuniceras till kunden (jfr Parment 2015, 199). Vi ser att några 

av de intervjuade hyresvärdarna anpassar sina beskrivningar efter konsumenternas svårfångade 

uppmärksamhet, det vill säga att istället för att utforma långa och detaljerade beskrivningar 

anstränger de sig för att ge en kort och koncist bild av erbjudandet. Vidare ser vi att värdarnas 

medvetenhet om den svårfångade konsumenten kopplas till handling, då värdarna anpassar 

beskrivningarnas utformning efter dessa.  

Vi ser en tydlig skillnad i hur hyresvärdarna utformar beskrivningen av sitt boende, även 

om alla i grund och botten är överens om att gästerna inte tar sig tiden att läsa långa och utförliga 

beskrivningar. Både Sofie och Maria visar en medvetenhet kring att gäster inte tar sig tid att 

läsa hela beskrivningen men trots det väljer de fortfarande att ha en djupgående beskrivning 

som inte lämnar några frågetecken (Intervju Sofie; Maria). Detta tyder på att det finns en 

motsägelse mellan tanke och handling. Vi menar att det finns en kognitiv dissonans hos en del 

av de intervjuade hyresvärdarna, då de trots en medvetenhet kring den svårfångade 

konsumenten väljer att utforma detaljerade beskrivningar. Vi har i detta stycke redogjort för 

hur hyresvärdar förhåller sig till beskrivningar i utformningen av sitt erbjudande. Vi kommer 

vidare att analysera hur beskrivningars utformning inverkar på hyresgästernas val av boende.  

4.4.2	  Svårfångade	  konsumenter	  

Majoriteten av de intervjuade hyresgästerna anser att beskrivningar inte är av stor betydelse i 

valet av boende, utan att det snarare är det sista de läser innan en bokning görs 

(Fokusgruppsintervju 1 & 2). Gustav sätter ord på hur övriga intervjupersoner resonerar kring 

beskrivningars betydelse i boendeannonser på Airbnb (Fokusgruppsintervju Gustav).  

 
Det man vill ha är en snabb uppfattning om en lägenhet. Det är inte så att man går 
in och läser beskrivningen på varje lägenhet man tittar på. Det skulle då ta flera 
timmar att välja ett boende  (Fokusgruppsintervju Gustav).  

 

Majoriteten av de intervjuade hyresgästerna anser att beskrivningar borde vara kortfattade och 

konsista, samt förmedla den viktigaste informationen som till exempel avstånd till staden, 

kommunikationsmöjligheter eller matbutiker i området etc. “Det första som lockar mig är de 

kortfattade beskrivningarna som till exempel avstånd till staden, hiss, badrum” 
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(Fokusgruppsintervju Carl). Intervjupersonernas svar kan förklaras med hjälp av teorierna i 

föregående stycke som presenterade hur dagens konsumenters brist på tid och svårfångade 

uppmärksamhet ställer krav på att marknadsföringsbudskapen effektiviseras och positioneras 

(Parment 2015, 199). 

Att hyresgästerna föredrar korta och koncentrerade beskrivningar blir om ännu tydligare 

då Johan berättar att han endast tittar på de små symbolerna som är en del av beskrivningen 

eftersom de visar vad som finns i boendet, vilket han menar är allt man behöver veta 

(Fokusgruppsintervju Johan). Anna håller med Johan i det han säger och adderar att hon litar 

mer på symbolerna än på textbeskrivningen (Fokusgruppsintervju Anna).  

 
Ja, jag tycker nästan att man litar mer på de än på texten. För ibland kan det bli 
lite så att man rabblar upp att man har dittan och dattan så känns det mer som att 
man bara vill skryta om vad man har. Och då blir jag nästan misstänksam mot 
allting (Fokusgruppsintervju Anna).  

 

Hyresgästers förväntningar och intryck påverkas av beskrivningarnas kvalitet, på samma sätt 

som Anna menar att en detaljerad beskrivning snarare skapar tvivel än trygghet. Gästers 

förväntningar och intryck inverkar i sin tur på förtroendet till hyresvärden, som i Annas fall 

minskar då hyresvärdar ger utförliga beskrivningar (jfr Greiner & Wang 2011, 113). Att Anna 

beskriver hur hon snarare känner sig misstänksam än säker, av långa utförliga beskrivningar, 

stämmer väl överens med teorierna kring att kvaliteten är viktigare än kvantiteten i 

beskrivningarna (jfr Parment, 2015:199).  

 I en jämförelse med föregående avsnitt ser vi en tydlig skillnad i hur 

hyresvärdarna förhåller sig till hur en optimal beskrivning bör utformas och vad gästerna anser 

vara en läsvärd beskrivning. Hyresgästerna menar att beskrivningar inte är det mest avgörande 

verktyget i deras val av boende, vilket stämmer överens med vad teorierna säger kring dagens 

konsumenters tidsbrist och svårfångade intresse (jfr Parment, 2015:199). Teorierna och 

hyresgästernas svar pekar på att en optimal beskrivning bör vara kort och koncist, samt 

innehålla den viktigaste informationen så som kommunikationsmöjligheter och vad boendet 

innehåller. Resultatet från intervjuerna med hyresvärdar visar att värdarna är medvetna om hur 

gästerna tänker och agerar då de läser beskrivningar, dock väljer några att försäkra sig genom 

att ha långa detaljerade beskrivningar som inte lämnar något åt slumpen. Vi ser även att några 

av de intervjuade hyresgästerna uppfattar beskrivningar som mer trovärdiga när de har en 

kortare utformning. Med detaljerade beskrivningar upplever Anna att hyresvärdarna tenderar 

att bygga upp orealistiska förväntningar vilket gör att hon inte finner dessa trovärdiga 
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(Fokusgruppsintervju Anna). Korta beskrivningar kan däremot inge förtroende och därmed 

minska känslan av osäkerhet och kontroll (jfr Moorman et al. 1992, 315). Analysen kommer 

fortsättningsvis diskutera omdömen som marknadsföringsverktyg utifrån hyresvärdars samt 

gästers perspektiv. 

  

4.5	  Fjärde	  marknadsföringsverktyget	  -‐	  Omdömen	  	  

4.5.1	  Omdömen	  -‐	  ris	  eller	  ros	  

Majoriteten av de intervjuade hyresvärdarna är eniga om att goda omdömen är en nyckelfaktor 

till att attrahera gäster. När en användare börjar hyra ut sin lägenhet på Airbnb har personen 

inga omdömen. Många av intervjupersonerna berättar hur de i detta skede valde att justera priset 

för att locka till sig besökare och etablera sig på Airbnb då det annars är svårt att attrahera gäster 

utan några omdömen. När hyresvärdarna har passerat nollstrecket och börjat erhålla omdömen 

från gäster märkte de att det var fler som bokade, förutsatt att omdömena var positiva. Trots att 

man lyckas erhålla fler bokningar poängterar Andrea att det fortfarande är minst lika viktigt att 

ta hand om gästerna och ge dem en bra upplevelse för att annars påverkas det befintliga betyget 

och därmed populariteten (Intervju Andrea). Likt Andrea, berättar Sofie att allt hon gör 

påverkar det slutgiltiga omdömet (Intervju Sofie). 

 
We are really trying to help our guests with everything. Arranging transfer from 
the airport, sending them detailed instruction about how to find different places. 
When they arrive with the bus to the main bus station, we pick them up, free of 
charge, because we have noticed that otherwise it’s hard to find each other. It’s 
easy to get lost, like a mission impossible. Laughing. And we know that it means 
a lot to a guest if you pick them up, because it’s their first time in the town and 
they feel more secure with that. So that helps us to get good reviews. The reviews 
are really important. If you have one bad review and you don’t answer it then you 
can forget about new bookings (Intervju Sofie).  

  

Relationsmarknadsföringens främsta mål är att prioritera relationer istället för enstaka 

transaktioner. Det handlar om att skapa värde för konsumenten genom att fokusera på 

kundtillfredsställelse och nätverk (Echeverri & Edvardsson 2002, 46-47; Grönroos 2008, 41). 

De intervjuade hyresvärdarna på plattformen Airbnb skapar relationer till sina gäster, då de 

hjälper gästerna med allt de behöver. För de intervjuade hyresvärdarna handlar det om att ge 

gästerna en upplevelse som överträffar förväntningarna och därmed skapa en tillfredsställelse 

som i sin leder till långvariga relationer. Värdarnas ansträngningar och gästernas upplevelser 

speglas i de omdömen som ges efter varje vistelse. De intervjuade hyresvärdarna antyder att 
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omdömen är ett betydelsefullt verktyg och väljer därför att anstränga sig samt göra det “lilla 

extra” för gästerna. De visar en medvetenhet kring att deras värdskap speglar omdömen, samt 

att detta i sin tur påverkar nya potentiella kunder.  

Flera hyresvärdar beskriver hur de använder omdömen som ett sätt att få feedback på 

gästernas upplevelse men även för att få tips på vad som kan förbättras till nästa gång. 

 
Well, I do have more positive ratings but sometimes, I get a suggestion list where 
guests have written comments. I think they can really give you a nice idea of what 
to change (Intervju Elisa). 

 

Det har med digitaliseringen vuxit fram ett nytt kommunikationslandskap som möjliggör 

profilering och precision mot kunder (Parment 2015, 209). Genom de nya 

kommunikationsmöjligheter, som utvecklingen av internet har medfört, kan organisationer 

samla in viktig information från konsumenterna gällande feedback och utvecklingen av egna 

produkter (Parment 2005, 213). Sättet som hyresvärdar använder omdömen på ligger i linje 

med teorierna kring de nya kommunikationskanaler som vuxit fram genom digitaliseringen. 

Omdömen har kommit att bli ett vitalt feedbackverktyg som hjälper hyresvärdarna att utvecklas, 

då värdarna ges chansen att förändra och optimera erbjudandets utformning utifrån gästernas 

kommentarer.   

Under intervjun med hyresvärden Sofie ställer vi frågan “Har du någon gång erhållit 

negativa omdömen?” varpå Sofie berättar om en händelse då gästerna ifråga inte hade läst 

lägenhetens beskrivning (Intervju Sofie). Detta gjorde att gästernas förväntningar inte 

överensstämde med verkligheten, efter vistelsen lämnade gästerna ett kritiskt omdöme om sin 

upplevelse. Istället för att låta det negativa omdömet påverka Sofies ranking i en sämre riktning 

valde hon att besvara den negativa kommentaren för att ge läsarna en komplett bild av 

händelseförloppet (Intervju Sofie). Istället för att tillrättavisa eller besvara kritiken på ett 

aggressivt sätt bör kritiken ses som en möjlighet till förbättring och utveckling av erbjudandet 

(Parment 2015, 213). Vi kan urskilja att Sofie förhåller sig konstruktivt till de negativa 

kommentarerna då hon väljer att se dem som en möjlighet till att optimera erbjudandet (Intervju 

Sofie).  

 De intervjuade hyresvärdarna ser omdömen som ett avgörande feedbackverktyg 

som inte bara säger hur gästerna upplevt vistelsen utan även ger förslag till förbättring och 

utveckling. De visar även en förståelse för hur omdömen påverkar den fortsatta försäljningen, 

då de berättar om vilka konsekvenser kundupplevelsen kan ha på omdömen. Omdömen är ett 
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viktigt verktyg för såväl hyresvärdar som gäster på plattformen Airbnb, därför kommer följande 

del i analysen att behandla hur omdömen påverkar gästernas val av boende.  

4.5.2	  En	  trovärdig	  återspegling	  av	  verkligheten	  

Majoriteten av de intervjuade hyresgästerna menar att omdömen är en viktig del i 

beslutsprocessen (Fokusgruppsintervju 1 & 2). 

 
Jag tittar väldigt mycket på omdömen. Man ser ganska snabbt när man bara 
scrollar igenom, de som är nya och som bara har typ 2-3 omdömen är man kanske 
lite skeptisk till. Men har de fått typ 50 omdömen och alla ligger sådär 4,5-5 så är 
man ju ganska säker på att det är bra (Fokusgruppsintervju Johan).  

 

Gustav menar istället att omdömen varken är det viktigaste eller första han tittar på när han 

väljer boende men att det däremot kan det vara en avgörande faktor vid jämförelsen av flera 

boendealternativ (Fokusgruppsintervju Gustav). När ett boende endast har en stjärna så 

fortsätter han sällan läsa vidare om bostaden utan går vidare till nästa. Till skillnad från Gustav 

och Johan använder Carl omdömen till att verifiera tidigare information ”/---/ detta för att helt 

enkelt dubbelkolla så att allt stämmer och att det inte är något lurt” (Fokusgruppsintervju Carl). 

Omdömen fungerar som en kommunikationskanal som avspeglar gästers åsikter om ett visst 

boende samt dess värd. Grönroos (2008) menar att då informationen förmedlas från en kund till 

en annan kan WOM kommunikationen ses som mer objektiv än exempelvis annonskampanjer. 

I och med att det idag är många som förlitar sig på andras omdömen och utvärderingar samt 

utgår från dessa i sin beslutsprocess innebär det att omdömens funktion stämmer överens med 

Park och Lees (2009) syn på att den bygger förtroende och uppmanar till samarbete.  

 
Jag skulle aldrig kunna tänka mig att boka ett boende utan tidigare omdömen. Jag 
vill verkligen höra om någon som har varit där tidigare och berättar om hur det 
har varit. Jag skulle inte våga chansa på den grejen (Fokusgruppsintervju Fanny).  

 

Omdömen är enligt de intervjuade hyresgästerna en viktig del i beslutsprocessen, då det bidrar 

till en känsla av trygghet och säkerhet samt en form av säkerställande på att det som hyresvärden 

beskriver stämmer överens med verkligheten (Fokusgruppsintervju 1 & 2). Padua (2012) 

beskriver att förtroende är en viktig förutsättning för att interaktion på digitala marknadsplatser 

ska kunna uppstå. När konsumenter känner en låg tilltro till en vara eller tjänst förknippas det 

med en uppfattning om risk och osäkerhet. Med hjälp av feedbackverktyg minskar den 

upplevda risken och konsumenterna uppmanas därmed till tillit (Padua 2012, 119). Citatet ovan 
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belyser hur Fanny förhåller sig till boenden utan omdömen samt hur detta skapar en rädsla, 

vilket stämmer överens med Dellarocas (2003) uttalande om att en tjänst eller produkt utan 

omdömen upplevs som mer riskfylld. Detta visar på att omdömen fungerar som en 

förtroendebyggande mekanism som har en vital roll i gästernas val av boende på digitala 

plattformar.  

Två av de intervjuade hyresgästerna uppfattar omdömen som mer äkta och trovärdiga 

när det både finns positiva samt negativa inslag (Fokusgruppsintervju 1 & 2).  

 
Jag tycker att ett omdöme känns mer äkta när man skriver både bra och lite dåliga 
saker, som typ det här var bra, men det var lite jobbigt att det var så många trappor 
till lägenheten. Det känns mer trovärdigt (Fokusgruppsintervju Gustav).  

 

Ytterligare en intervjuperson fyller på med att det inte endast är mängden omdömen utan även 

kvaliteten på dessa som spelar roll när de bokar boende. Huruvida en hyresvärd har valt att 

svara på ett omdöme eller ej spelar in i bedömningen av hur trovärdigt ett omdöme är. För 

hyresgäster är det viktigt att omdömen ger en trovärdig bild av boendet och värden genom att 

ha en blandning av både bra som dåliga kommentarer (Fokusgruppsintervju 1 & 2). Genom 

elektronisk word of mouth sker informationsutbytet och kommunikationen på internet mellan 

okända parter och i textformat. Detta kan i sin tur innebära svårigheter för läsaren att avgöra ett 

omdömes trovärdighet (Park & Lee 2009, 61-62). Hyresgästerna menar dock att lämnade 

omdömen samt svar på kommentarer gör det möjligt att avgöra huruvida omdömet är relevant 

eller inte, vilket även bidrar med en förståelse och förtroende för både värden och den tidigare 

gästen.  

När vi under fokusgruppsintervjun diskuterade dåliga omdömen med användare av 

Airbnb var majoriteten överens om att de inte skulle boka ett boende med dåliga omdömen. 

Oskar är en av dessa personer och han menar att om det finns dåliga omdömen så finns det 

därmed risk för att få en dålig upplevelse (Fokusgruppsintervju Oskar). Två personer som inte 

håller med påståendet ovan är Carl och Johan (Fokusgruppsintervju 1 & 2). Johan bokade 

nyligen ett boende trots dåliga omdömen (Fokusgruppsintervju Johan). Det som fick honom att 

boka boendet var hyresvärdens svar på kritiken, vilket gav Johan insikt i att det dåliga omdömet 

egentligen inte hade någon poäng, “/---/ så om man bara läser omdömet och ser att hyresvärden 

gett något bra svar så behöver ju inte ett dåligt omdöme betyda så mycket” 

(Fokusgruppsintervju Johan).  
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Om det fanns 70 bra omdömen och några negativa så skulle majoriteten av 
rösterna få mig att boka boendet. Sen skulle jag titta ifall hyresvärden har svarat 
på dessa kommentarer - det säger mycket om hyresvärden (Fokusgruppsintervju 
Carl).  

 

Park och Lee (2009) samt Dellarocas (2003) menar att baksidorna med eWOM är att då 

informationsutbytet sker mellan okända parter kan det vara svårt att avgöra huruvida ett 

omdöme är trovärdigt eller inte. Park och Lee (2009) pekar på att det dessutom finns en 

asymmetri som kan vara problematisk då negativa omdömen tenderar att få mer 

uppmärksamhet än positiva vilket leder till en felaktig återspegling av verkligheten. Samtidigt 

kan negativ feedback ge förståelse för hur hyresvärdar på ett bättre sätt kan använda, anpassa 

och marknadsföra produkten eller tjänsten (jfr Henning-Thurau et al. 2004, 43). Utifrån 

intervjuer med hyresgästerna ser vi en överensstämmelse med teorin att negativa omdömen 

tenderar att uppmärksammas mer än positiva (jfr Park & Lee 2009, 61-62). Dock menar två av 

användarna att om hyresvärden besvarar kritiken kan detta få fördelaktiga effekter och därmed 

påverka köpbeslutet i positiv riktning. 

 De intervjuade hyresgästerna anser att omdömen är ett hjälpsamt verktyg som 

underlättar och är avgörande i slutskedet av beslutsprocessen. Omdömen möjliggör för gästerna 

att göra en jämförelse mellan värdens beskrivning samt bilder mot vad tidigare gäster har 

upplevt. Vi kan även konstatera att omdömen med både positivt och kritiserande innehåll 

upplevs som mer trovärdiga samt att besvarade omdömen ger en bättre bild av värden. Vi ser 

att positiva och negativa omdömen fyller olika funktioner och att värdar samt gäster förhåller 

sig till dessa på olika sätt. De positiva omdömena hjälper värdarna att generera nya gäster 

medan de negativa kan ge dem en uppfattning om vad som kan förbättras och utvecklas i 

erbjudandet. Sammanfattningsvis ser vi ett klart samband i att omdömen gynnar både 

hyresgäster samt värdar. Värdarna får bekräftelse och utvecklingsförslag samtidigt som 

gästerna ges trygghet samt realistiska förväntningar. 
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5	  Slutsatser	  

___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de viktigaste resultaten med anknytning till syfte och 

frågeställningar. Avslutningsvis kommer vi att ge förslag till framtida forskning.  

___________________________________________________________________________ 

	  

5.1	  Slutsatser	  	  

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur hyresvärdar och hyresgäster förhåller sig till 

marknadsföringsverktyg på plattformsföretag inom delningsekonomin, samt hur utformningen 

av verktygen inverkar på valet av boende. Med den första frågeställningen ville vi ta reda på 

hur hyresvärdar hanterar de marknadsföringsverktyg som finns tillgängliga på Airbnb, det vill 

säga pris, fotografier, beskrivning och omdömen, i utformningen av sitt erbjudande. Studien 

visar att majoriteten av hyresvärdarna väljer att ta ett lägre pris för att locka de första kunderna 

innan det finns omdömen som kan intyga hyresvärdarnas erbjudande. Därefter är det många 

hyresvärdar som väljer att placera sig i ett högre prisspann för att de dels har en god kännedom 

om gästernas betalningsvilja samt för att attrahera önskad kundgrupp. När det gäller fotografier 

ser vi en medvetenhet hos hyresvärdarna kring bildernas betydelse. Medvetenheten stärks av 

faktumet att hyresvärdarna arbetar med fotografiernas utformning genom att kontinuerligt 

justera erbjudandet efter kundernas feedback. Gällande beskrivning ser vi en tydlig skillnad i 

hur hyresvärdarna utformar beskrivningen av sitt boende även om alla i grund och botten är 

överens om att gästerna inte tar sig tiden att läsa långa och utförliga beskrivningar. Vi menar 

att det finns en kognitiv dissonans hos en del av de intervjuade hyresvärdarna, då de trots en 

medvetenhet kring den svårfångade konsumenten väljer att utforma detaljerade beskrivningar. 

Det sista verktyget, omdömen, fungerar för värdarna som ett avgörande feedbackverktyg som 

inte bara säger hur gästerna upplevt vistelsen utan även ger förslag till förbättring och 

utveckling. De visar även en förståelse för hur omdömen påverkar den fortsatta försäljningen, 

då de berättar om vilka konsekvenser kundupplevelsen kan ha på omdömen.  

Med den andra frågeställningen ville vi förstå hur utformningen av 

marknadsföringsverktygen på plattformen Airbnb påverkar gästernas val av boende. Utifrån 

analysen kan vi fastställa att majoriteten av hyresgästerna tycker att pris är en viktig faktor som 

spelar en betydande roll vid jämförelsen av flera boendealternativ. Enligt andra ses den 

personliga känslan som mer avgörande än priset. Därmed blir inte priset den avgörande faktorn, 

dock en faktor som har inverkan på beslutet. Det visar sig att hyresgäster förhåller sig till 
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fotografier på olika sätt, för en del är det avgörande medan andra använder det till att sortera 

fram intressanta alternativ. Vidare har det visat sig att fotografiernas trovärdighet är något som 

anses vara viktigt för hyresgästerna och att detta inverkar på hur mycket bilder väger in i 

beslutet om boende. När det gäller beskrivningar, menar hyresgästerna att dessa inte är det mest 

avgörande verktyget i deras val av boende, vilket stämmer överens med vad teorierna säger 

kring dagens konsumenters tidsbrist och svårfångade intresse. Teorierna och hyresgästernas 

svar pekar på att en optimal beskrivning bör vara kort och koncist. Hyresgäster på plattformen 

Airbnb anser att omdömen är ett hjälpsamt verktyg som underlättar och är avgörande i 

slutskedet av beslutsprocessen. Omdömen möjliggör för gästerna att göra en jämförelse mellan 

värdens beskrivning samt bilder mot vad tidigare gäster har upplevt. Vi kan även konstatera att 

omdömen med både positivt och kritiserande innehåll upplevs som mer trovärdiga samt att 

besvarade omdömen ger en bättre bild av värden.   

 

5.2	  Diskussion	  och	  framtida	  forskning	  

Studiens resultat visar att hyresvärdar och hyresgäster har olika förhållningssätt till de fyra 

marknadsföringsverktygen. Vi ser att hyresvärdarna har ett flexibelt och kundorienterat 

förhållningssätt till utformningen av erbjudandet då de visar en medvetenhet samt vilja att 

justera och anpassa innehållet efter gästernas gränssnitt. Vidare har det visat sig att 

marknadsföringsverktygens utformning har en vital betydelse för huruvida hyresgästerna 

uppfattar erbjudandet som trovärdigt och förtroendegivande vilket i sin tur påverkar gästernas 

beslut om boende. Däremot visar inte hyresvärdarna en tydlig medvetenhet kring att förtroende 

bör prägla marknadsföringsverktygens utformning. Studien pekar på att förtroende och 

trovärdighet har ett stort inflytande på hur marknadsföring uppfattas på P2P plattformar inom 

delningsekonomin.  

I och med att P2P plattformsföretag inom delningsekonomi är ett outforskat område ger 

uppsatsen ett grundläggande forskningsbidrag samt början till en vetenskaplig kartläggning av 

marknadsföringsverktygen. Dessutom bidrar studien till en förståelse för hur hyresgäster 

förhåller sig till de olika marknadsföringsverktygen samt deras utformning. Med hjälp av 

analysen redogör vi för förtroendets inverkan på gästernas beslutsprocess på digitala P2P 

marknadsplatser. Ytterligare ett bidrag är att marknadsföringsmixens två faktorer, pris och 

påverkan, inte tar hänsyn till förtroende vilket i studien har visat sig vara en viktig förutsättning 

för marknadsföringens effektivitet. Vår förhoppning är att detta bidrag ger hyresvärdar samt 

företag inom P2P en bättre förståelse för vikten av förtroende vid utformningen av erbjudandet.  
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Under uppsatsarbetet har vi uppmärksammat nya infallsvinklar och områden som kan användas 

som inspiration till vidare forskning inom forskningsfältet för delningsekonomi och P2P 

plattformsföretag. Enligt våra tolkningar tycker vi oss kunna se ett mönster i hur 

marknadsföringsverktygens betydelse och funktion varierar över hyresgästernas 

beslutsprocess. Exempelvis har pris visat sig vara en faktor som hjälper hyresgäster att sortera 

bort ej tänkbara alternativ i början av beslutsprocessen medan omdömen har visat sig påverka 

konsumentens slutgiltiga köpbeslut genom att gästen försäkrar sig om erbjudandets 

trovärdighet. Ett förslag till framtida forskning är därmed att utföra en kvantitativ studie för att 

se om det finns några generaliserbara mönster i hyresgästens beslutsprocess.   
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6.1	  Muntliga	  källor	  

6.1.1	  Hyresvärdar	  

Maria. 2016-04-18. kl.10. Intervju. 

Elisa. 2016-04-19. kl.9. Intervju. 

John. 2016-04-19. kl.10. Intervju. 

Nicole. 2016-04-19. kl.13. Intervju. 

Andrea. 2016-04-20. kl.11. Intervju. 

Robert. 2016-04-20. kl.11. Intervju. 

Sofie. 2016-04-21. kl.17. Intervju. 

6.1.2	  Hyresgäster	  	  

Anna. 2016-05-05. kl.17. Fokusgruppsintervju. 

Erik. 2016-05-05. kl.17. Fokusgruppsintervju. 

Oskar. 2016-05-05. kl.17. Fokusgruppsintervju. 

Johan.2016-05-05.kl.17.Fokusgruppsintervju. 

Emma. 2016-05-05. kl.17. Fokusgruppsintervju. 

Cecilia. 2016-05-06. kl.17. Fokusgruppsintervju. 

Carl. 2016-05-06. kl.17. Fokusgruppsintervju. 

Elsa. 2016-05-06. kl.17. Fokusgruppsintervju. 

Fanny. 2016-05-06. kl.17. Fokusgruppsintervju. 

Gustav. 2016-05-06. kl.17. Fokusgruppsintervju. 
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7	  Bilagor	  

7.1	  Bilaga	  1	  -‐	  Intervjuguide	  till	  intervju	  med	  hyresvärdar	  

Introduction - Background information 
•   Age, gender, profession etc.. 
•   How did your journey with Airbnb start?   

o   Why did you start? 
o   Did it start as a hobby or a business opportunity? 
o   Why did you choose Airbnb?  
o   Did you get any introduction from Airbnb regarding being a host?  
o   Did you get any guidelines for renting out your place?  

 
The main part - The journey with Airbnb 

•   For how long have you been renting out your residence?  
•   Are you renting out your own apartment (that you usually live in) or another place?  
•   Have you used another website before your time on Airbnb?  

o   If yes, what differences can you see between these two?  
•   How often are you renting out on Airbnb? How active are you as a host? 

o   Do you meet up with the guest, introduce them to the apartment and facilities? 
Show them the surroundings? 

•   Have you ever used Airbnb as a guest? 
o   Have you ever rented a residence via Airbnb? 

•   What’s the best thing about renting out?  
o   What motivates you as a host? 

•   Do you reflect on how you are perceived by your guests?  
o   How often do you think about it? 
o   Does customer's behaviour affect your behaviour? 

•   How often are you in contact with Airbnb? 
•   Tell us what a successful rent out looks like, according to you? 

o   Tell us about your best memory with Airbnb?  
•   How would you describe yourself as a host?  
•   What criteria is most important in your decision of choosing guests?  

o   What do you look at the most?  
•   Do you have any regulars who recur and rent your place?  

 
Marketing tools 

•   Can you describe the process, from when you started your account until you received 
your first guest?  

•   What do you think is crucial for the guest's in their choice of staying at your place?  
•   Has the use of these four marketing tools changed since you started renting out until 

now?  
o   Which tools were available when you started renting out? 
o   Which tools were the most important in the beginning?  
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o   Which tools are the most important now?  
 
We are going to talk about the different kind of marketing tools that are existing on Airbnb; 

•   Social media 
•   Do you use social media for private use and how?  
•   Are you using social media as a marketing tool for renting out your place? 

o   If yes, which platforms do you use and why, ex. Facebook, Instagram etc.? 
o   Can you describe how you use it in marketing purpose? 

•   Have you had any guests that have found you through social media? 
•   Do you think that social media has an impact on guests choice of residence?  

 
•   Photographs 
•   Do you think that photographs has an impact on guests choice of residence and how?  
•   Is it important to make a professional impression with photographs?  
•   Did you hire a professional photographer to take pictures of your residence?  

o   If not, what did you consider when taking the pictures?  
•   Have you received any help or guidelines from Airbnb on how to optimize your photos? 

o   If yes, what did they recommend?  
•   What do you think is the first thing guests look at in a residence?  
•   What is your opinion in having pictures that correspond to reality?  

o   How do you think the compliance of pictures vs. reality affect customer 
satisfaction?  

  
•   Profile description 
•   Do you think that photographs has an impact on guests choice of residence? 
•   How well have you described yourself in the profile description?  

o   Are there details about you or just shallow information?  
•   Have you received any guidelines from Airbnb in how to describe yourself and your 

residence?  
o   If yes, what do they look like? 
o   How did the guidelines help you?  

  
•   Rating 
•   Can you describe how the rating tool works at Airbnb?  

o   When do you leave reviews?  
o   Who can see the reviews? 

•   Do you think that the rating tool is helpful in the renting process?  
o   Can you give an example? 

•   How often do you use rating?  
•   How often do you look at guests rating before you decide to rent out? 

o   How important is previous reviews for your decision of guest?  
•   What would it take for you to leave a bad review about someone? 
•   How does it feel to get a high and positive rating?  

o   Do you feel a need to perform a high standard?  
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o   Do you feel that Airbnb shows appreciation for what you do or when you receive 
a high rating?   

•   How would you feel if the rating decreased radically?  
•   Do you ever feel that the rating tool is a problem? When? 
•   Do you feel that the customers reviews are consistent with the performed service?  

o   How do you feel about the risk for misjudgements?  
•   Have you received any feedback from Airbnb regarding your reviews?  
•   Do you use rating as a marketing tool?  

o   How do you use it?  
•   How do you know if the customer is satisfied with you as a host? 

o   Do other customers find out about it?  
o   How do they find out? 

 
Final part 
Summarize the interview 
Is there anything else you would like to add? 
Is it okey if we use this interview in our thesis or do you want to withdraw the interview?  
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7.2	  Bilaga	  2	  -‐	  Intervjuguide	  till	  fokusgruppsintervju	  med	  hyresgäster	  

 
Berätta om oss, uppsatsens syfte, anonymitet, att vi spelar in intervjun, diskussion, vi har en 
passiv roll.  
 
Fokusgruppsintervjun är uppdelad i tre olika delar. I den inledande delen vill vi att ni går varvet 
runt och berättar om era erfarenheter av Airbnb. Huvuddelen består av två moment, där vi vill 
att ni för en diskussion. Det första momentet kommer att utgå från sex kategorier; bilder, 
beskrivningar, omdömen, pris, plats och sociala medier. Det första momentet kommer att 
avslutas med några sammanfattande frågor. I moment två kommer ni att få utföra en rolig 
aktivitet och därefter föra en diskussion kring denna.  
 
Inledande del: 
Vad har du för erfarenhet av Airbnb?  

•   Hur många gånger har ni använt er av tjänsten?  
•   I vilket syfte använde ni tjänsten? 
•   Varför valde ni att boka via Airbnb? 

 
Huvuddel 1: Intervju 
Bilder 

•   Överensstämmelse mellan bild och verklighet  
 
Beskrivning 

•   Detaljerad vs. odetaljerad 
•   Läser du beskrivningar och jämför? 
•   Vad är viktigast i en beskrivning för dig? Vad letar du efter i en beskrivning?  

 
Omdömen  

•   Läser du omdömen?  
•   Varför läser du omdömen?  
•   Lämnar ni omdömen? 
•   Hur känner ni kring dåliga omdömen? Är ni beredda att bo på ett ställe som har dåliga 

omdömen?  
 
Pris 

•   Hur avgörande är priset? 
 
Plats  

•   Är plats en viktig aspekt när du väljer boende?  
 
Sociala medier 

•   Har sociala medier på något sätt influerat dig i ditt val av boende? T.ex en bild på 
Facebook eller instagram?   
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Vad är viktigast när du väljer boende? 
Varierar det beroende på typ av resa? 
Vad tittar du först på? 
Har din “beslutsprocess” förändrats över tid? Är det fortfarande samma faktorer som påverkar 
ditt val?  
Vad är ett bra resp. dåligt boende enligt dig?   
 
Huvuddel 2: Aktivitet 
Tänk er att ni ska åka på en weekend till Paris med en valfri person. Ni har redan bokat 
biljetter och nu är det dags att hitta ett boende. Er uppgift är att gå in på Airbnbs hemsida och 
välja ett boende för två personer i Paris mellan datumen 22-25/9. Bestäm en tid, ca 5-10 min.   
 
Utgå från de tidigare diskuterade faktorerna och ha följande i åtanke;  

•   Hur gick du tillväga under din sökning?  
•   Vad tittade du på först?  
•   Hur sållade du ut de andra alternativen?  
•   Vad var avgörande i ditt slutliga val av boende? 

 
 


