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Sammendrag 
Denne masteroppgaven undersøker hvordan Airbnb, som en ledende delingsøkonomisk 

plattform, bruker innholdsmarkedsføring på Instagram og hvordan denne typen 

markedsføring skaper engasjement. Nærmere ser den også på hvordan fotografiske 

virkemidler, historiefortelling og språklige virkemidler påvirker engasjement. Utvalget for 

forskningen er alle 655 bilder Airbnb la ut på Instagram fra 1. januar til og med 31. desember 

2017. Ved hjelp av en innholdsanalyse og en komplementerende retorisk analyse blir 

følgende problemstilling besvart: Hvordan bruker Airbnb innholdsmarkedsføring på 

Instagram og på hvilken måte skaper det engasjement? 

 

For å svare på denne problemstillingen har jeg diskutert funnene opp mot teori og tidligere 

forskning i markedsføring, innholdsmarkedsføring, social media marketing og retorikk. 

Forskningen viser at Airbnb overfører premissene av delingsøkonomi over i sin 

innholdsmarkedsføring og at konseptet av deling også er en del av deres innholdsstrategi. De 

fleste bildene de har delt er tatt av brukere av Airbnb sine tjenester, mens Airbnb selv 

kontekstualiserer bildene med egne bildetekster. I tillegg viser forskningen at det Airbnb 

velger å fortelle gjennom de bildene de deler og tekstene de skriver, ikke nødvendigvis er det 

som skaper gjennomsnittlig mest engasjement.  
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Abstract 
This master thesis examines how Airbnb, as a leading sharing economic platform, uses 

content marketing on Instagram and how this kind of marketing creates engagement. It also 

looks at how photographic means, storytelling and linguistic means affect engagement. The 

sample is all the 655 pictures Airbnb put out on Instagram from January 1st through 

December 31st, 2017. Using content analysis and a complementary rhetorical analysis, the 

following research question is answered: How does Airbnb use content marketing on 

Instagram and how does it create engagement? 

 

To answer this research question, I have discussed the findings against theory and previous 

research from marketing, content marketing, social media marketing and rhetoric. The 

research shows that Airbnb transfers the premises of sharing economy to their content 

marketing and that the concept of sharing is also part of their content strategy. Most of the 

photos they have shared are photographed by users of Airbnb's services, while Airbnb 

themselves contextualize the images with their own captions. In addition, research shows that 

the story Airbnb chooses to tell through the photos they share and the texts they write, is not 

necessarily creating the most engagement. 
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1 Innledning 

Bruken av begrepet og metoden innholdsmarkedsføring har økt betraktelig de siste årene. 

Mediehus har fått egne avdelinger dedikert til innholdsmarkedsføring (Medier24, n.d.; Spray, 

n.d.), det kommer flere byråer som spesialiserer seg på innholdsmarkedsføring (Newslab, 

n.d.; Innholdsbyrået, n.d.) og innholdsmarkedsfører har blitt en egen stilling (Karrierestart, 

n.d.). Innholdsmarkedsføring begrenses ikke bare til mediehus og reklamebyrå, det brukes 

også av større og mindre merkevarer som produserer og deler innhold i egne kanaler som sine 

nettsider og sosiale medier. Airbnb er en av disse merkevarene.  

 

I denne besvarelsen skal jeg se på hvordan den delingsøkonomiske tjenesten Airbnb forteller 

en historie gjennom deres innhold på bildedelingstjenesten Instagram, altså hvordan de 

bruker content marketing eller innholdsmarkedsføring. Innholdsmarkedsføring er ideen om at 

historiefortelling er nøkkelen til å tiltrekke og beholde kunder. Det handler i tillegg om at alle 

merkevarer, for å tiltrekke og beholde kunder, må tenke og handle som mediebedrifter 

(Pulizzi, 2012, s.116). Man må lage interessant innhold og informasjon som kundene er 

interessert i, slik at man får deres oppmerksomhet. Airbnb har flere kanaler de bruker for å nå 

kundene sine; de har en egen blogg (Airbnb n.d.a), Instagram-profil (Instagram n.d.) og eget 

magasin (Airbnb n.d.b.) for å nevne noen. I disse kanalene fokuseres det mer på historien om 

en livsstil enn om tjenesten i seg selv. På disse kanalene finner vi historier om folk som leier 

ut sine hjem, de beste “hostene” blir belønnet med “beste host”-pris, og det skrives ikke bare 

om hjemmene som leies ut, men også om samfunnet, kulturen og området rundt. Dette er en 

type innholdsmarkedsføring som fokuserer på å engasjere leserne og får Airbnb til å fremstå 

mer attraktiv. I tillegg bygger Airbnb egen merkevare og historien om en livsstil med 

innholdsmarkedsføring, i motsetning til mer tradisjonell reklame som fokuserer mest på 

tilbud og nyheter.  

 

Det at Airbnb er en delingsøkonomisk plattform gjør at innholdsmarkedsføring blir en viktig 

strategi for å bygge kultur og merkevare. Deres kunder er både kjøper og tilbyder, og Airbnb 

er kun en fasilitator. Airbnb bruker innholdsmarkedsføring for å styre hvordan historien blir 

fortalt. 
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Både delingsøkonomi og innholdsmarkedsføring er begreper som er veldig populære for 

tiden. Det er få akademiske bøker publisert på disse to temaene, men kontinuerlig produseres 

det både vitenskapelige- og presseartikler om delingsøkonomi og innholdsmarkedsføring.  

Siden delingsøkonomi er en voksende økonomi og innholdsmarkedsføring er en populær 

strategi ønsker jeg å se nærmere på det, og mener at det er et hull i forskningen som jeg i 

gjennom min oppgave ønsker å fylle.  

 

1.1 Bakgrunn  

Delingsøkonomi og innholdsmarkedsføring er begge buzzwords som har økt i bruk de siste 

årene. Selv om konseptene har vært til stede i mange år, så er det først nå de siste årene at de 

har kommet frem som to viktige begrep når det snakkes om markedsføring og nye 

økonomiske strukturer. Temaet for oppgaven er hvordan en disruptiv organisasjon, som den 

delingsøkonomiske plattformen Airbnb er, bruker markedsføring på Instagram. Derfor starter 

jeg med å introdusere Instagram, delingsøkonomi og Airbnb.  

 

1.1.1 Instagram 

Instagram er en bilde- og videodelingsplattform. Det er en gratis app der personer kan laste 

opp bilder og dele innholdet med venner og andre følgere. Instagram har opp mot 1 milliard 

brukere (Statista, 2018a) med folk fra hele verden, fleste fra USA, Brasil, Indonesia og India 

(Statista, 2018b). Instagram er det som også kalles for en sosial nettverksside, slik som 

Facebook og LinkedIn. boyd og Ellison (2008) definerer sosiale nettverkssider som 

webbaserte tjenester som tillater individer å 1) konstruere en offentlig eller semi-offentlig 

profil innenfor et system, 2) følge og bli fulgt av andre brukere de har en relasjon til, og 3) se 

og endre de som følger deg og dem du følger, og i tillegg se andres følgere innenfor det 

samme systemet. Disse trekkene kan variere fra plattform til plattform, men det er en 

definisjon som Instagram passer under.  

 

1.1.2 Delingsøkonomi  

Delingsøkonomien har vokst seg til å bli en stor og viktig del av dagens moderne samfunn. 

Delingsøkonomi har etterhvert blitt et kjent begrep og en voksende økonomi, med aktører 

som Airbnb der folk kan låne ut sitt ledige rom, med Uber der man bruker egen bil til taxi-
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tjenester, til TaskRabbit der en person kan få hjelp til ulike dagligdagse gjøremål fra 

frilansarbeidere. Delingsøkonomien handler om en spesifikk kontekst av utveksling som ikke 

er likt klassiske industrielle definisjoner (Reinhold & Dolnicar, 2018, s. 15). Hvis man ser på 

utviklingen både i deling og økonomi så har relasjonsbygging og tillit mellom mennesker 

blitt viktigere. Det har vokst frem en ny økonomi som handler mer om deling og samhandling 

enn konsum og det å eie. 

 

“It’s just that our human desire to make friends, build relationships based on mutual trust 

and obligation, fulfilling emotional and psychological needs, has spilled over into economic 

life” (Mason, 2015, s.130).  

 

Botsman og Rogers omtaler delingsøkonomien som collaborative consumption, i det peker 

de på hvordan kooperativer, kollektiver og fellesskap som er assosiert med å “komme 

sammen” og “deling”, blir gjenoppfunnet og oppdatert av verdifulle former av samarbeid og 

fellesskap (2010, xv). Folk begynner å dele igjen i samfunnet ved å lage en kultur og 

økonomi basert på det som er mitt, er ditt. Delingsøkonomien har blitt en viktig komponent 

hos mange når de skal ut og reise. Det finnes mange muligheter i tjenester som Airbnb, Uber, 

Couchsurfing og Nabobil. Slike plattformer gjør det mulig for brukere å få en mer personlig 

og lokal opplevelse der man sosialiseres med lokale innbyggere. Dette er ikke like enkelt å 

oppnå når man legger seg inn på hotell eller leier bil gjennom tradisjonelle bedrifter. 

Delingsøkonomiske bedrifter har en fordel med at den digitale plattformen er selve produktet 

og markedet er globalt. Det gjør det vanskelig for tradisjonelle, etablerte, bedrifter å 

konkurrere på pris, markedsandel og tekniske løsninger.  

 

1.1.3 Airbnb  

Airbnb er en delingsøkonomisk plattform der folk kan legge ut sine rom, leiligheter og hus, 

og leie dem ut til andre brukere av plattformen. Airbnb er en markedsleder i kommersiell 

peer-to-peer-utleie (P2P) der utleiere i tillegg til å søke profitt også får et gjensidig forhold til 

gjestene sine gjennom personlig interaksjon (Habibi et.al., 2017; Reinhold & Dolnicar, 

2018). Brukerne må lage en profil og det er forventet at etter oppholdet må både vert og gjest 

publisere sin anbefaling eller advarsler på deres respektive profiler. Airbnb startet som en 

gründeridé i 2008 av Brian Chesky og Joe Gebbia etter de leide ut et rom i leiligheten sin da 

alle hoteller var fullbooket under en designkonferanse i San Francisco. De startet med utleie 
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av enkeltrom, og etterhvert som de vokste ble det en utvidelse til utleie av hele leiligheter, 

villaer, slott og trehus (Airbnb, n.d.c). Nå tilbyr de plasser å bo i mer enn 191 land. Airbnb 

har ca. 8,1% av markedsandelen i overnattingsbransjen i USA og har stormet frem som 

hotellbransjens største konkurrent de siste årene (Detlefsen, 2018). Airbnb har også utvidet 

sine tjenester der lokale folk tilbyr og designer aktiviteter utenfor selve utleien. Dette kaller 

Airbnb for Airbnb Experiences. Disse opplevelsene skal være noe utenfor det vanlige som 

tilbys turister og er gjerne turer som tar med gjesten på unike og lokale opplevelser (Airbnb, 

n.d.d).  

 

Airbnb er en tjeneste som Botsman & Rogers (2010) kaller for collaborative lifestyles. I 

tjenester innenfor collaborative lifestyles møtes folk, og deler og utveksler eiendeler, tid, 

hjem, ferdigheter og penger (Botsman & Rogers, 2010, s.73). Disse utvekslingene skjer på et 

lokalt nivå som inkluderer delte systemer for varer, småjobber, mat og parkeringsplasser, 

men det skjer også på et globalt nivå med P2P-pengeutlån og reise. Tillit er viktig i 

collaborative lifestyles på grunn av at menneskelig interaksjon, og ikke det fysiske produktet, 

ofte er fokuset ved utvekslingen på varen eller tjenesten (Botsman & Rogers, 2010, s.73). 

Som et resultat av dette skapes det mange relasjoner og sosiale forbindelser. Det kan også 

kalles for en plattformsbedrift der kjøper og selger er knyttet til plattformen, og en 

interaksjon og transaksjon ikke kan skje uten plattformen (Reinhold & Dolnicar, 2018). 

Plattformen er eid og operert av Airbnb og forbinder verten og gjesten. Plattformen gjør det 

mulig for verter og gjester å direkte kommunisere med hverandre med formålet å utveksle 

tilgang til en plass for profitt (Reinhold & Dolnicar, 2018, s.18). 

 

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 

En stor del av den populære og faglige diskursen om delingsøkonomien er preget av positive 

konnotasjoner som “deling”, “samhandling”, “tillit”, “fellesskap” og “bærekraft”. Det er 

derfor interessant å undersøke hvordan Airbnb, en av verdens største delingsøkonomiske 

aktører, konstruerer og formidler historier om Airbnb-opplevelser og tjenestens særpreg 

gjennom sin markedsføring på Instagram. Der tidligere forskning har handlet om 

merkevaresamfunn i sosiale medier (Laroche et.al. 2012), rammeverk og verktøy for 

markedsføring innenfor sosiale medier (Felix et.al. 2017; Kietzmann et.al. 2011; Beatzgen & 

Tropp 2015) og brukerengasjement (Tsai & Men 2013; Phua et.al. 2012), skal jeg i denne 
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oppgaven se på hvordan en moderne delingsøkonomisk bedrift skaper engasjement ved bruk 

av innholdsmarkedsføring på Instagram. 

 

Min overordnede problemstilling er derfor:  

Hvordan bruker Airbnb innholdsmarkedsføring på Instagram og på hvilken måte skaper det 

engasjement? 

 

For å besvare denne problemstillingen ønsker jeg å svare på følgende forskningsspørsmål:  

Hvordan bruker Airbnb fotografiske virkemidler i sin innholdsmarkedsføring?  

Hvilken historie ønsker Airbnb å fortelle gjennom bildene på Instagram? 

Hvilke ord bruker Airbnb for å formidle sin merkevare? 

Hvilke elementer skaper mest engasjement på Airbnb sin Instagram?  

 

Jeg kommer til å se på alle Airbnb sine innlegg på Instagram, fra 1. januar til 31. desember 

2017. En innholdsanalyse vil være den beste metoden til å besvare de overordnede 

forskningsspørsmålene og problemstilling på, sammen med en retorisk analyse som vil gå 

mer i dybden av funnene.  

 

1.3 Oppgavens struktur 

I kapittel 2 vil jeg ta for meg det teoretiske grunnlaget for oppgaven og tidligere forskning. 

Først har jeg en introduksjon til markedsføringsteori, deretter innholdsmarkedsføringsteori. 

Vektlegging på tidligere forskning kommer i delen om social media marketing og 

avslutningsvis i teoridelen har jeg en gjennomgang av retorisk teori og begrep som er 

nødvendig for en senere retorisk analyse.  

I kapittel 3 redegjør jeg for oppgavens metodiske rammeverk som er en kvantitativ 

innholdsanalyse og en komplementerende kvalitativ retorisk analyse. Det blir en 

operasjonalisering og konseptualisering av forskningsspørsmålene og variablene, og deretter 

en presentasjon av datamaterialet og utvalget. Til slutt i kapittel 3 har jeg en diskusjon om 

oppgavens reliabilitet, validitet og generaliserbarhet, og avslutter med en gjennomgang av 

hva en retorisk analyse innebærer.  

I kapittel 4 vil jeg redegjøre for funnene fra innholdsanalysen og i kapittel 5 bruke funnene av 

engasjement fra innholdsanalysen i den retoriske analysen.  
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I kapittel 6 vil jeg diskutere funnene fra kapittel 4 og 5 opp mot det teoretiske rammeverket 

og besvare forskningsspørsmålene og den overordnede problemstillingen, før jeg til slutt 

konkluderer.  
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2 Teori og tidligere forskning  

I denne delen skal jeg redegjøre for det teoretiske grunnlaget til denne oppgaven. Først 

redegjør jeg hva markedsføring er og hvordan markedsføringen har utviklet seg. Deretter skal 

jeg gi en forklaring på hva innholdsmarkedsføring er, hvordan det skiller seg fra 

markedsføring og journalistikk, og ulike begrep og uttrykk som det er viktig for å forstå 

innholdsmarkedsføring. I nest siste del ser jeg på tidligere forskning om markedsføring 

gjennom sosiale medier og hvordan dette kan knyttes opp mot innholdsmarkedsføring. Til 

slutt skal jeg redegjøre for retorisk teori og knytte det opp til markedsføring som strategisk 

kommunikasjon og hvorfor retorikk er viktig for å forstå markedsføring på sosiale medier.  

 

2.1 Markedsføring 

Reklame, plakater, annonser, propaganda, kjøp og salg, publisering, dette er noen av de 

mange assosiasjonene man kan få av å høre begrepet markedsføring. Markedsføring handler 

om mer enn å bare påvirke forbrukere til å kjøpe spesifikke merkevarer, produkter eller 

tjenester. Det handler også om å introdusere nye produkter og tjenester som kan gjøre folks 

liv enklere og bedre, og som igjen fører til en allmenn aksept av disse produktene og 

tjenestene (Kotler & Keller, 2012). En av mange hovedfokus for markedsføring er å bygge en 

sterk merkevare og skaffe seg en lojal kundebase, for det er dette som bidrar til verdien av 

bedriftens merkevare. En markedsfører må derfor legge en strategi for produktet eller 

tjenesten som skal markedsføres. Hvilken pris skal produktet eller tjenesten ha, hvor skal 

produktet eller tjenesten selges, hvor mye penger skal man bruke på reklame, salg, internett 

eller annen type markedsføring (Kotler & Keller, 2012, s.26).  

 

2.1.1. Hva er markedsføring?  

Markedsføring handler om å identifisere, møte og skape menneskelige og sosiale behov. 

Kotler og Keller (2012, s.27) mener at markedsføring skal møte behov med profitt. The 

American Marketing Association (2013) tilbyr følgende formelle definisjon:  

“Markedsføring er aktiviteten, verktøyene og prosessene som skaper, kommuniserer, 

leverer og oppnår utbytte som igjen skaper verdi for kunder, klienter, samarbeidspartnere og 

samfunnet generelt” (Mossberg & Sundström sin oversettelse, 2013, s.22) 
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Ledere innad bedrifter ser gjerne på markedsføring som en av mange måter å tjene penger på, 

men salg er ikke nødvendigvis det viktigste aspektet ved markedsføring. Peter Drucker mener 

at “målet for markedsføring er å vite og forstå kunden så godt at produktet eller tjenesten 

passer kunden og tilslutt selger seg selv” (1973, s.64-65, min oversettelse). Men hva er det 

som markedsføres? Det er varer, tjenester, arrangementer, opplevelser, personer, steder, 

eiendom, organisasjoner, informasjon og ideer. Varer, slik som matvarer, klesplagg og 

produkter, blir mest markedsført, og deretter kommer tjenester. Og hvem er det som 

markedsfører? Jo, en markedsfører er en som søker etter respons fra en annen part (Kotler & 

Keller, 2012, s.29). Markedsførere stimulerer etterspørsel for bedriftens produkter. De må 

også velge hvilket marked de skal markedsføre innenfor og hvilken målgruppe eller nisje de 

ønsker å markedsføre mot. Begrepet marked brukes for å dekke over forskjellige 

grupperinger av kunder. Et marked er samlingen av kjøpere og selgere som handler et 

bestemt produkt eller tjeneste. Man kan ha mange forskjellige typer marked; behovsmarked, 

produktmarked, demografiske marked og geografiske marked, og mange flere (Kotler & 

Keller, 2012, s.30). Markedsplassen kan både være fysisk og/eller digitalt; det kan være en 

fysisk butikk og man kan shoppe på internett.  

 

2.1.2 Kjernekonsepter i markedsføring  

For å gjennomføre en suksessfull markedsføring må man ha en tydelig avgrensning og 

definisjon av følgende kjernekonsepter. De første tre kjernekonseptene er behov, ønsker og 

krav. Disse kjernekonspetene kan også tolkes som veiledere for strategibygging (Kotler & 

Keller, 2012, s.32). Behov blir til ønsker når de blir rettet mot spesifikke objekter som kan 

tilfredsstille det behovet. Et krav er ønsker for spesifikke produkter som man som kunde 

faktisk kan betale for. Bedrifter måler ikke bare hvor mange folk som vil ha produktet deres, 

men også hvor mange som faktisk har mulighet til å kjøpe det. De neste konseptene er 

målgruppe, posisjonering og segmentering. Ikke alle forbrukere liker det samme, og derfor 

deler de opp markedet inn i forskjellige segmenter. Markedsførere identifiserer og profilerer 

bestemte grupper av kjøpere som kan foretrekke eller kreve varierende produkter og tjenester 

ved å analysere demografi, psykografi og aldersforskjell mellom kjøperne og posisjonerer 

seg etter disse funnene (Kotler & Keller, 2012, s.32). Deretter finner de ut hva som er selve 

målgruppen. Tilbud og merkevare er kjernekonsepter som adresserer kundenes behov ved å 

legge fram et value proposition, et verdiforslag. Et verdiforslag beskriver fordelene av 

produktet eller tjenesten, og hvordan de skal tilfredsstille behovene, ønskene eller kravene til 
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kundene (Osterwalder et.al., 2014, s.6). Deretter blir verdiforslaget overført i praksis ved å gi 

et tilbud som vil passe kunden (Kotler & Keller, 2012). Når disse kjernekonseptene er 

kartlagt må markedsføreren finne ut hvilke kanaler de skal bruke for å nå målgruppen og 

kommunikasjonskanaler blir brukt av bedrifter for å kommunisere med kunder. En 

kommunikasjonskanal kan være alt fra tradisjonelle aviser, ansikt-til-ansikt-kommunikasjon, 

mail til blogger og andre internettbaserte verktøy (Men, 2014, s.269). Utenom disse kanalene 

kan man også kommunisere ut fra butikker, websider og annen media (Kotler & Keller, 2012, 

s.33). Distribusjonskanaler blir brukt for å vise, selge eller levere det fysiske produktet eller 

tjenesten. Dette kan skje direkte over internett, disken eller telefon. For å til slutt utføre salg 

og transaksjoner må man bruke en servicekanal som inkluderer varehus, transport og bank 

(Kotler & Keller, 2012, s.33). 

 

2.1.3 Samfunnskrefter som har endret markedsføring  

Markedsplassen er ikke det det var for noen år siden. Samfunnskrefter har skapt en ny 

markedsatferd, nye muligheter og utfordringer. Globalisering er en av de mest betydelige 

kreftene man kan tenke seg når det gjelder samfunnsmessige endringer. Globaliseringen har 

gjort det enklere for bedrifter å markedsføre og drive transaksjoner hvor som helst i verden. 

Dette er på grunn av teknologiske fremskritt i transport, frakt og kommunikasjon, og det er 

igjen med på å utvide globale markeder for økonomisk vekst (Firat, 2013). Med 

globaliseringen kommer det også økt konkurranse da flere merkevarer og bedrifter øker 

markedskostnader og minsker fortjeneste. Det er mange sterke merkevarer som har blitt 

veldig store og som tilbyr et bredt utvalg, som da presenterer en signifikant konkurrerende 

trussel (Kotler & Keller, 2012, s.34).  

 

Internett har endret holdninger, atferd og rutiner hos forbrukerne. Kundene har nå en større 

kjøpekraft og tilgang til informasjon 24/7, og man kan finne informasjon om priser, tilbud og 

tilgjengelighet. På relativt kort tid har markedsførere tilpasset seg og omfavnet sosiale 

medier, som er et resultat av Web 2.0 (Kaplan & Haenlein, 2010). Markedsførere bruker 

sosiale medier for forskning, kundeforhold, tjenester og kampanjer, men de bruker det mest 

for merkevarebygging (Ashley & Tuten, 2014, s.15). Popularitet av en merkevare blir 

påvirket av kundedeltakelsen, som igjen påvirker offentlig mening. Bedrifter anerkjenner 

denne påvirkningen og inviterer ofte kundene til å være med å designe eller markedsføre 

tilbud for å forsterke deres følelse av eierskap (Kotler & Keller, 2012). Dette kalles for 
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service dominant logic, eller S-D-logikk (Vargo & Lusch, 2006). S-D-logikk representerer 

overgangen fra tradisjonelle, grunnleggende, gods-dominant logikk av handel, der selve 

varen var fokuset av utveksling, og tjenester representerte en annen type vare. S-D-logikk er 

en tjeneste som utveksles for andre tjenester. Tjenester defineres her som anvendelse av 

spesialisert kompetanse gjennom gjerninger, prosesser og utøvelser til fordel for en annen 

enhet eller enheten selv (Vargo & Lusch, 2006, s.43). S-D-logikk er et resultat av rollen 

teknologien har hatt på økonomisk vekst. Teknologien muliggjør samarbeid mellom aktørene 

i verdiskapingen av tjenesten, dette skjer ved hjelp av integrasjon av ressurser fra flere 

aktører (Vargo & Lusch, 2016, s.19).  

 

 I den siste tiden har fokuset på å tilby verdi økt fordi kundene også har fått en større rolle og 

oppgave i forbindelse med verdiskaping (Mossberg & Sundström, 2013, s.22). Ut fra Njål 

Sivertstøl sin artikkel om samskaping så kan vi trekke inn ulike prosesser der kunder er med 

på å utvikle produkter eller tjenester (2016). Sivertstøl introduserer en typologi der han deler 

samskaping inn i fire grupper, her ser man på om prosessen har en bytteverdi eller en 

bruksverdi, og om den er kundeledet eller bedriftledet (2016, s.65). Samskaping kan skje på 

mange ulike måter enten det er samskaping av verdi, som kan være mediert av et produkt 

eller en direkte samhandling (Lusch & Vargo, 2006), eller samskaping av opplevelser 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004) og samproduksjon. Samproduksjon er bedriftledet og 

bytteverdifokusert samskaping, mens samskaping av verdi og opplevelser er kundeledet og 

har et bruksverdifokus (Sivertstøl, 2016).  

 

Disse samfunnsendringene har ført til det som nå kalles den moderne markedsføringen. Den 

moderne markedsføringen kjennetegnes av tre trender: bærekraft, teknologi og opplevelser 

(Mossberg & Sundström, 2013, s.15). Den bærekraftige utviklingen som har skjedd de siste 

tiårene har kommet til markedsføringens sfære. Tidligere har det vært et syn på at 

markedsføring bidrar til overforbruk og miljøeffekter, men at det nå har blitt et ansvar som 

ligger på markedsførernes side, siden de påvirker forbrukernes kjøp, forbruk og livsstil 

(Mossberg & Sundström, 2013, s.18). Man kan si at bærekraft er en av samfunnsoppdragene 

hos bransjen, i tillegg til å ta hensyn til økonomiske og sosiale spørsmål. Fairtrade, økologisk, 

frittgående, lokalt, dette er ord som brukes ofte i markedsføring for å vise bærekraft i 

produktene. Med teknologien kan bedriftene markedsføre på en individuell måte som kan bli 

skreddersydd og utformet for hver kunde (Mossberg & Sundström, 2013, s.19). Dette kalles 

for one-to-one marketing, et eksempel på dette er Rema 1000 sin app “Æ” der kunder får 
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tilbud på varer de ofte kjøper (Rema 1000, n.d.). Nå er det mer populær bruk av cookies på 

internett, der man får direkte spesifisert reklame når man er på sosiale medier eller andre 

websider. Siste trenden innenfor moderne markedsføring er opplevelser. Dette handler om å 

skape et nytt bilde av allerede eksisterende produkter eller tjenester, eller at man 

markedsfører nye produkter på en mindre tradisjonell måte.  

 

Kunder vil nå kjøpe opplevelser fremfor materielle ting (Mossberg & Sundström, 2013, s.21). 

Opplevelser kan også sees på som et økonomisk tilbud og ikke bare noe som tilbys som 

tjenester (Pine & Gilmore, 1998). Dette er fordi forbrukere ønsker å oppleve ting og flere 

bedrifter designer og promoterer nå eksplisitt opplevelser mot profitt. Opplevelser har 

oppstått som et nytt steg i det Pine og Gilmore kaller for progresjonen av økonomisk verdi. 

Dette kan også sees i sammenheng med det Prahalad og Ramaswamy viser til med 

samskaping av opplevelser (2004).  

 

Disse samfunnsendringene skaper betydelige utfordringer for markedsførere, men også nye 

sett av muligheter til å hjelpe bedrifter med å takle dette. Det er enklere å få tak i informasjon 

og data om markedet, kunder, prospekter og konkurrenter. Bedrifter kan bruke 

spørreundersøkelser, det er enklere å få tak i kunder, og informasjon om deres atferd, slik 

som kjøp, preferanser og demografi. Slik som nevnt ovenfor kan man bruke en-til-en-

markedsføring direkte gjennom email-markedsføring, cookies, direkte reklame med 

tilpassede meldinger, tjenester og relasjoner.  

 

2.2 Innholdsmarkedsføring  

Innholdsmarkedsføring handler om å skifte fokuset bort fra hvordan man skal markedsføre 

produkter og tjenester, og mot hva kundene vil ha. Med innholdsmarkedsføring fokuseres det 

mindre på selve produktet i markedsføringen, og mer på informasjonsbehovene målgruppen 

har (Pulizzi, 2014, s.3). Joe Pulizzi påstår selv at han er den som innførte begrepet 

innholdsmarkedsføring, og han er grunnleggeren av CMI - Content Marketing Institute - som 

ble grunnlagt i 2007. Barland (2016, s.39) henviser til Pulizzi (2013) sin definisjon av 

innholdsmarkedsføring når han skal diskutere definisjonen og hva det innebærer.  

 

“Innholdsmarkedsføring er å utføre eller bidra til en strategisk 

markedsføringsmetode som skal skape og distribuere attraktivt medieinnhold som når ut til 
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og engasjerer en definert målgruppe i den hensikt å utvikle gjensidige og gode relasjoner” 

(Pulizzi, 2013, s.5, Barlands oversettelse).  

 

I utgangspunktet er innholdsmarkedsføring kunsten å kommunisere med sine nåværende og 

potensielle kunder uten å faktisk selge noe. Som markedsfører gir man kunnskapsbasert 

informasjon slik at kundene lærer noe nytt for å bygge en emosjonell tilknytning (Pulizzi, 

2014). Hovedfokuset i innholdsmarkedsføring er selve nettsiden til bedriften, mens sosiale 

nettverkssider, slik som Facebook, Twitter og Instagram, blir primært brukt for å distribuere 

linker tilbake til merkevarens nettside (Pulizzi, 2014, s.8). En vellykket 

innholdsmarkedsføring skal få mottakeren til å stoppe opp, lese, tenke og oppføre seg 

annerledes. Hva er så innhold? Innhold er alt som er interessant; det som informerer, 

engasjerer eller underholder. Så innholdsmarkedsføring er noe som skal informere, engasjere 

eller underholde med et bakenforliggende sikte om å drive lønnsom kundebehandling 

(Pulizzi, 2014, s.10).  

 

Historiefortelling er også viktig for innholdsmarkedsføring. Innholdsmarkedsføring handler 

om merkevarer som skaper hjelpsom, verdifull og fengslende historier som vil posisjonere 

seg som pålitelige eksperter i deres felt. Historiefortelling genererer positive følelser hos 

kundene og er oppfattet som mer overbevisende enn fakta, dermed øker bedriftene tillit til 

merkevaren, øker bevisstheten og gjør merkevaren unik (Lundqvist et.al, 2012, s.286). 

Historier er mer minneverdig enn tradisjonell reklame og jo mer minneverdige de er jo mer 

sannsynlig er det at de blir repetert (Mangold & Faulds, 2009, s. 364). Slikt minneverdig 

innhold vil kunne konvertere forbipasserende lesere til lojale lesere. I sin tur kan disse lojale 

leserne bli konvertert til lojale kunder. Innholdsmarkedsføring uten lojale kunder er ikke 

innholdsmarkedsføring i det hele tatt og innhold uten et engasjert publikum kan ikke oppnå 

mye (Pulizzi, 2014, s.27). Lieb (2017a) mener at underholdende innhold er det innholdet som 

faktisk forteller en historie. Det være seg visuelle eller audiovisuelle historier. Dette er 

innhold som er enkelt å konsumere på små skjermer, blir mer delt i sosiale kanaler og 

engasjerer både emosjoner og til handling. Dette handler om at mennesket er sosiale vesener 

som vil dele opplevelser vi er engasjerte i. Vi vil le sammen, dele ideer og diskutere det vi 

opplever. Det er følelsene som er det viktigste i innholdsmarkedsføringen, der en bedrift 

ønsker er å bygge relasjoner og gode bånd. Medieinnhold som oppleves som underholdende, 

informativt eller stimulerende vil mobilisere følelsene hos brukeren (Barland, 2016, s.25). 

Disse positive følelsene er viktige når da de senere på dagen skal handle og skal velge 
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mellom ditt produkt eller noen andres og det er dette som er avgjørende for at 

innholdsmarkedsføringen skal få full effekt (Barland, 2016).  

 

2.2.1 Utviklingen av innholdsmarkedsføring  

Selve konseptet innholdsmarkedsføring har eksistert over 100 år før selve begrepet ble tatt i 

bruk. Begrepet har oppstått på grunn av den digitale utviklingen de siste 20 årene, og 

innholdsmarkedsføring har fått et helt annet omfang og en annen karakter (Barland, 2016, 

s.37). Hvis man skal trekke en lang tråd kan man si at en av de første tegnene til 

innholdsmarkedsføring ble funnet i en grotte, datert 4200 f.Kr. Enkelt oversatt beskrev det 

“Seks måter et spyd kan redde deg fra et villsvin” (Pulizzi, 2014, s.199). Ett av de aller mest 

brukte eksemplene på tidlig innholdsmarkedsføring er John Deere sitt kundemagasin, The 

Furrow, som ble gitt ut i 1895. Dette magasinet ble ikke laget for å selge traktorer, det ble 

laget for å informere sine kunder om ny teknologi og hvordan de kunne bli suksessfulle eiere 

og bønder (Pulizzi, 2014, s. 14). Fem år etter kom dekkprodusenten Michelin ut med sin egen 

guide, Michelin-guiden. Det var en 400-siders guide som skulle hjelpe kjørende å finne losji 

og hvordan de kunne vedlikeholde sine biler (Pulizzi, 2014, s. 199). Det er ikke mange som 

tenker på dekk når de nå hører navnet Michelin og at Michelin-stjernen kommer opprinnelig 

fra en godt gjennomført innholdsmarkedsføring. Gjennom årene er det flere store bedrifter 

som har brukt innholdsmarkedsføring, uten kjennskap til selve begrepet, slik som Lego, Red 

Bull, Apple, Nike, Coca-Cola og mange flere.  

 

Norsk redaktørforening poengterer også at innholdsmarkedsføring ikke er noe nytt, det har 

alltid vært til stede kalt for “tekstlike annonser” (Norsk Redaktørforening, 2017, s.3). Det er 

annonser som skal skape en god følelse ved et produkt ved å fortelle noe saklig og positivt 

om produktet. Ved noen tilfeller er det mulig annonsøren ønsket å få mottaker til å tro at det 

dreide seg om journalistikk. Dette blir da en type reklame skjult som en annonse for å 

generere klikk og sidebesøk (Norsk Redaktørforening, 2017, s.4). De som drev med 

annonsering oppdaget at de journalistiske fortellerteknikkene virket mer salgsfremmende enn 

det noe mer tradisjonelle og høylytte reklamespråket. Selv om innholdsmarkedsføring ikke er 

noe nytt, blir det nå brukt i nye former og mulighetene er langt flere enn tidligere. I følge 

Barland og Olsen (2015) foregår innholdsmarkedsføring på to typer plattformer; 

journalistiske og ikke-journalistiske. Den sistnevnte vil være på annonsørens egne nettsider, 

publikasjoner og egne sosiale kanaler. Det journalister og redigerte medier må forholde seg 
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til er hvordan de håndterer innholdsmarkedsføring når den skal blandes med journalistisk 

innhold.  

 

2.2.2 Hvordan skiller innholdsmarkedsføring seg fra tradisjonell 

markedsføring?  

I innholdsmarkedsføring handler det om kunden og ikke bedriften. For at kunden skal bli 

engasjert i innholdet må bedriftene lage relevant innhold som passer den spesifikke kunden, 

og ikke bare lage reklame som skal passe alle. Dette engasjementet fører da til en toveis-

samtale, og ikke en monolog som ofte tradisjonell markedsføring har. Hvis man oppdager 

underveis at innholdet ikke fungerer er det mye enklere å endre på det enn det er med 

tradisjonell reklame. Innholdsmarkedsføring maksimerer jungeltelegrafen, eller word of 

mouth (WoM), der folk som har en god opplevelse av merkevaren og har knyttet et bånd til 

det vil fortelle dette videre til sine venner, eventuelt dele innhold som har en viral egenskap 

(Pulizzi, 2014). Innholdsmarkedsføring skjer også etter et salg, ikke alltid før et salg. For at 

en bedrift skal opprettholde forholdet til kunden, og kundens følelser og holdninger til 

bedriften, må de fortsette å produsere innhold etter salget (Pulizzi, 2014, s.44). Amanda 

Maksymiw, innholdsmarkedsfører i Fuze, sier følgende om hvordan man kan skille mellom 

tradisjonell markedsføring og innholdsmarkedsføring; “Traditional advertising shouts at 

prospect customers whereas content marketing talks with them” (Pulizzi, 2014, s.42).   

 

Oppblomstringen av innholdsmarkedsføring kommer fra at man nå utnytter digitaliseringens 

muligheter innenfor markedsføring slik at alle kan publisere medieinnhold (Barland, 2016). 

Det brukes mindre penger på tradisjonell reklame da innsatsen nå har blitt flyttet til 

innholdsmarkedsføring og kommunikasjon gjennom egne kanaler (Barland, 2016, s.18). 

Innhold som kommer rett fra bedriften selv, brukes for å oppnå fortrolighet og bygge relasjon 

med målgruppen. Gjennom å satse på innholdsmarkedsføring utnytter bedrifter digitale 

plattformer for å løfte markedsføringen til et nytt og mer avansert nivå. Med sosiale medier 

kan man skaffe seg et stort publikum og man kan nå målgrupper som man tidligere ikke 

hadde mulighet til (Barland, 2016, s.19). De tar regi over eget medieinnhold, og i stedet for å 

påvirke pressen til å lage stoff om dem, så lager de stoffet selv og sprer det i flere kanaler 

(Barland, 2016, s.20). Det er dette som er owned media, i motsetning til paid media som er 

tradisjonell markedsføring.  
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2.2.3 Paid, earned og owned media 

Paid, owned og earned media er begrep som beskriver ulike typer av markedsføring og som 

er viktige begreper å adressere når det snakkes om innholdsmarkedsføring. Paid media er 

tradisjonell reklame og det kan være alt fra bannerannonser, markedsføringsannonser, TV-

plassering eller reklametavler (Lieb, 2017a). Paid media har tradisjonelt ledet 

markedsføringsinitiativet, men det fungerer ikke like effektivt som tidligere. Owned og 

earned media fungerer bedre til kampanjer, de hjelper med å forsterke og spre 

merkevaremeldinger til kunder gjennom det store virrvarret av enheter, skjermer og medier. 

Det ligger i ordet at paid media er en type markedsføring som koster. Bedrifter må betale for 

innholdsplassering på plattformer utenfor deres egne.  

 

Earned media er innhold som blir distribuert uten noen direkte kostnad for bedriften. Det er 

innhold som blir publisert av andre mediehus eller kanaler og som bedriftene spør etter 

kommentarer på, tilbakemeldinger eller andre former for sosial- og medieforsterkning (Lieb, 

2017a). Det blir karakterisert av en online eller offline WoM, anmeldelser, forum, 

mediedekning eller PR-innsats og sosiale medier oppdateringer. Media kan bli earned ved at 

folk diskuterer produkter eller merkevarer, eller skaper eget innhold som blir delt av andre 

brukere og medier. Det kan være for eksempel en avis som skriver en artikkel om en ny 

tjeneste en bedrift tilbyr, uten at bedriften selv betaler for det. For de fleste bedrifter er det 

vanskeligst å oppnå earned media siden man kan påvirke innholdet, men de kan ikke 

kontrollere det. Earned media kan også være en form for WoM som er all kommunikasjon 

som foregår mellom personer angående de positive eller negative egenskapene til et produkt 

(Mossberg & Sundström, 2013, s.30).  

 

Owned media består av selskapets egne eiendeler slik som selskapets nettside eller blogg 

(Lieb, 2017a). Det er eiendeler som bedriften enten eier eller i stor grad kontrollerer, og 

selskapet initierer og kontrollerer produksjonen og distribusjonen av medieinnhold uten noen 

mediekostnader (Baetzgen & Tropp, 2015). Det inkluderer også bedriftens egen 

tilstedeværelse på sosiale nettverkssider slik som Facebook, Twitter, Instagram o.l. (Lieb, 

2017a, s.41). Det er dette som mer eller mindre er innholdsmarkedsføring, der innhold blir 

skapt og distribuert av bedriften selv uten noe videre mediesalg.  
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Paid, earned og owned media begynner med tiden å konvergere og etterhvert vil de bli 

sammenflettet. Dette er på grunn av at flere medier konvergeres og brukervaner- og atferd 

endres sammen med dette. Vi har tilgang til flere ulike enheter, mange plasser å hente 

informasjon, som alltid kan deles med nettverk og refereres til (Lieb, 2017, s.7). Paid, owned 

og earned media kombinert lager nye former for markedsføring, slik som tekstlike annonser 

og en levedyktig innholdsstrategi blir bare det mye viktigere (Lieb, 2017b).   

 

2.3 Social Media Marketing  

Grunnet lite akademisk forskning på innholdsmarkedsføring har jeg sett på hvilken forskning  

som har blitt gjort på markedsføring i sosiale medier, social media marketing (SMM), og 

branding. SMM kan ligne på innholdsmarkedsføring og caset mitt handler også i stor grad om 

SMM og branded content. Branded content blir først og fremst brukt for å møte to mål; å 

skape en positiv mening eller et positivt bilde av deres merkevare, og å engasjere enkelte 

interessenter (Asmussen et.al., 2014, s.95). I branded content er det ikke noe behov eller 

ønsker om å bygge et forhold med kundene gjennom innholdet (Pulizzi, 2015), det handler 

mer om å få produktet eller tjenesten ut på en annen måte, men gjerne mer underholdende 

enn vanlig reklame. Ashley & Tuten (2014) sier at markedsførere kan bruke sosiale medier 

for merkevarebygging ved å delta i sosiale nettverk, utvikle muligheter for at kunder kan 

delta i disse nettverkene og i tillegg publisere branded content. De skiller ikke på branded 

content eller innholdsmarkedsføring og jeg velger heller å ikke gjøre stor forskjell mellom 

dem og SMM. SMM er bruken av sosiale medie-teknologier, kanaler og programvare for å 

skape, kommunisere, gi og utveksle tilbud som har en verdi for en organisasjons interessenter 

(Tuten & Solomon, 2015, s.21).   

 

Sosiale medier muliggjør tilgang til steder som tillater brukere å dele innhold fra enkle 

kommentarer til anmeldelser, vurderinger, bilder, historier, og det har også blitt en viktig 

måte for bedrifter å kommunisere med målgrupper (Tuten & Salomon, 2015; Murdough, 

2009). Sosiale medier er “en gruppe av internettbaserte applikasjoner som bygger på det 

ideologiske og teknologiske grunnlaget av Web 2.0, og det tillater skapelse og utveksling av 

brukergenerert innhold” (Kaplan & Haenlein, 2010, s.61, min oversettelse). For å forstå 

konseptet av sosiale medier må vi da se på to grunnleggende konsept; Web 2.0 og 

brukergenerert innhold. Web 2.0 forklarer nye metoder som programmerere og brukere kan 

bruke på world wide web. Det betyr at Web 2.0 er en plattform der programvare og innhold 
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ikke er produsert og publisert av individuelle bedrifter og personer, men er produsert og 

utviklet av forskjellige deltakere på en kontinuerlig og samarbeidsmessig måte (Laroche 

et.al., 2012, s.1756). Brukergenerert innhold representerer alle måter brukere kan skape 

innhold og bruke sosiale medier på, på grunn av Web 2.0. Brukergenerert innhold er et 

paraplybegrep som inneholder forskjellige former av medieinnhold som er offentlig 

tilgjengelig og skapt av sluttbrukere fra tekst til video og lyd. Ved å utnytte de sterke 

mulighetene av sosiale medier, kan folk bidra, skape og bli med i felleskap for å føle en 

tilhørighet. Så, sosiale medier og merkevaresamfunn er konsepter som burde bli utforsket 

sammen (Laroche et.al., 2012, s.1756).  

 

2.3.1 Merkevaresamfunn 

Koblingene og forholdet mellom de som liker en merkevare kalles for merkevaresamfunn. 

(Laroche et.al., 2012, s.1755). Flere bedrifter har nå begynt å bruke nettverkssider for å skape 

og utvikle merkevaresamfunn. Bedriftene utnytter både den tilliten og forholdet de får med 

brukerne av merkevaresamfunn og hvordan sosiale medier kan være med på å styrke dette. Et 

merkevaresamfunn er et spesialisert samfunn som ikke er geografisk bundet, men er basert på 

sosiale relasjoner mellom personer som beundrer eller er veldig opptatt av en merkevare. I 

disse samfunnene deler de informasjon, opprettholder merkevarens historie og kultur, og står 

til disposisjon for nye brukere av merkevaren. Dette er også det Sivertstøl (2017) refererer til 

som fanproduksjon, der målet er å utvikle og lage noe som flere kan dra nytte av. Det er et 

digitalt samfunn som også bygger sosiale strukturer mellom kunde- og markedsførerforhold 

og skaper en sterkere kundelojalitet. I merkevaresamfunn og gjennom verdiskapingspraksiser 

utvikler folk tette forhold og trekker verdier fra deres interaksjoner, som gjør at de stoler på 

og liker merkevaren (Laroche et.al., 2012, s.1759). Laroche et.al. viser at merkevaresamfunn 

på sosiale medier tilbyr merkevarer muligheten til å øke verdi, tillit, lojalitet og en 

fellesskapsfølelse blant medlemmene (2012, s.1765).  

 

2.3.2 Rammeverk og verktøy 

SMM er et tverrfaglig og kryssfunksjonelt konsept som bruker sosiale medier for å oppnå 

organisasjonelle mål ved å skape verdi for interessenter. På et strategisk nivå dekker SMM en 

organisasjons beslutninger om omfang, kultur, struktur og ledelse (Felix et.al., 2017, s.123). 

Felix et.al. (2017) ser på hvordan strategisk SSM blir definert og konseptualisert, og hvilke 
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faktorer som tas til rette når man skal konstruere en organisasjons SMM-strategi. De mener at 

sosiale medier har endret maktbalansen med hensyn til både kontrollen av en felles 

virkelighet og individets evne til å uttrykke en merkevarefortelling (Felix et.al., 2017, s.119). 

De sier at det er behov for et helhetlig og tverrfaglig rammeverk for konseptualiseringen av 

strategisk SMM, og tilbyr så dette. De identifiserer fire sentrale dimensjoner; omfang, kultur, 

struktur og ledelse. Førstnevnte ser på omfanget av kommunikasjonen bedriften har og 

hvordan det kan brukes til samarbeid med interessenter og kunder (Felix et.al., 2017, s.120). 

Med dimensjonen kultur ser de på om bedriftskulturen er åpen og fleksibel, eller er en mer 

tradisjonell, konservativ kultur. Tredje dimensjonen er struktur og adresserer organiseringen 

og byråkratiet av SMM i bedriften. Har bedriften en tydelig hierarkisk struktur, eller er den 

noe flatere der alle ansatte er ansvarlig for markedsføringen (Felix et.al., 2017, s.120)? Siste 

dimensjon er ledelse og referer til hvordan bedriften etablerer regler og retningslinjer og 

hvordan markedsføringsansvar er kontrollert innad i bedriften. Dette rammeverket vil hjelpe 

markedsførere på sosiale medier og et samarbeid mellom de fire dimensjonene er nødvendig 

for å suksessfullt klare å navigere seg om i sosiale medielandskapet.  

 

Kietzmann et.al. (2011) tilbyr også et rammeverk, eller verktøy, for bedrifter som ønsker å 

forstå økologien av sosiale medier, deres publikum og deres engasjementbehov. De kaller det 

for funksjonelle byggeklosser. De syv funksjonelle klossene av sosiale medier er identitet, 

samtaler, deling, tilstedeværelse, forhold, omdømme og grupper. De er konstruksjoner som 

tillater bedrifter til å forstå hvordan forskjellige nivå av sosiale medier sin funksjonalitet kan 

bli konfigurert (Kietzmann et.al., 2011, s.243). 

 

Også Baetzgen og Tropp (2015) tilbyr et rammeverk for merkevarebedrifter. De ser på 

hvordan merkevarer som kun eier eget innhold og skaper eget innhold, har ført til at skillet 

mellom merkevareledelse og medieledelse har blitt utydelig. Merkevarer har blitt mer 

involvert i innholdsproduksjon og innholdsmarkedsføring. Forbruker- og tjenstemerkevarer 

er ikke lengre avhengig av mediebedrifter som mellomledd for å kommunisere eller 

samhandle med forbrukerne (Baetzgen & Tropp, 2015, s.139). Baetzgen & Tropp viser til 

åtte suksessfaktorer for merkevarebedrifter. Den første er rekkevidde som peker på at 

bedriftene må nå en kritisk forbrukermasse for å utvikle en multiplikatoreffekt. Den andre 

faktoren er frekvens der fokuset er å øke mulighetene for kontakt med kunder og for å bygge 

merkevarebevissthet. Tredje faktor, merkevarestyrke av medieeier, påpeker at merkevarer 

med et sterkt merkevaresamfunn vil finne det enklere å få brukere engasjert i owned media 
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enn en ukjent merkevare. Produktinvolvering, den fjerde faktoren, handler om at et høyt nivå 

av brukere som er med på å utvikle produktet er har en positiv effekt på merkevareeid media. 

Innholdskvalitet er femte faktor som handler om at det profesjonelle innholdet som blir delt 

må ha samme kvalitet som produktet selv. Innhold er subjektivt og avhenger på preferanser 

og tolkninger av målgruppen, og derfor er det viktig at bedrifter også bygger på sin 

merkevare i innholdet de deler (Baetzgen & Tropp, 2015, s.142). Sjette faktor er ikke-

reklameappell, det viser til at innholdet ikke burde bli oppfattet som reklame, men ligne mer 

på et journalistisk format som tilbyr informasjon eller underholdning. (Baetzgen & Tropp, 

2015, s.143). Relevans for kunden, den syvende faktor, handler om at merkevarer må 

adressere folks behov som kunder og deres behov som mediemottakere. Bedriftene må ha 

både forbrukerrelatert og kommunikasjonsrelaterte mål for å være relevante for kundene. 

Dette er basert på generelle regler av uses and gratifications-teori, der bruker velger 

mediealternativer bare som et middel som skal møte deres behov og ønsker og oppnå 

tilfredsstillelse. Siste faktor, merkevare som passer innholdet, mener at medieinnholdet må 

være konsistent med merkevareidentitet i form av troverdighet og kjernekompetanse 

(Baetzgen & Tropp, 2015, s. 143).   

 

2.3.3 Brukerengasjement  

Ved å se på teori om brukerengasjement på sosiale medier kan jeg få et inntrykk av hvordan 

engasjement oppstår og hva som engasjerer brukerne siden jeg i denne oppgaven ikke ser på 

engasjement fra brukerens synspunkt.  

 

Tsai & Men (2013) mener at aktiviteter i merkevaresamfunn bidrar til WoM og positive 

holdninger mot virale kampanjer og kommersielle meldinger i sosiale medier. De ser på 

hvordan brukere engasjerer deg med merkevarer på Facebook og har fokusert på effektene av 

avhengighet av sosiale medier og tre forholdsfaktorer som inkluderer parasosial interaksjon, 

kildetroverdighet og samfunnsidentifikasjon på brukerengasjement (Tsai & Men, 2013,76). 

Parasosial interaksjon handler om at forbrukeren får et tett forhold til merkevaren, nesten som 

en venn. Dette kan sammenlignes med når man blir tett knyttet til en rollefigur i en TV-serie. 

Basert på funn fra deres forskning gir de retninglinjer for å hjelpe annonsører og deres 

merkevarekommunikatører adressere forbrukeres behov og interesse og for å kapitalisere på 

de interaktive, kommunikative og kollaborative karakteristikker av nettsamfunn (Tsai & 

Men, 2013, s.77). Det de finner ut er at brukerne ikke får en parasosial interaksjon med 



 20 

merkevarene gjennom merkevaresamfunn, og at kildetroverdighet heller ikke påvirker 

brukerengasjement (Tsai & Men, 2013). Men en følelse av samfunnsidentifikasjon i 

merkevaresamfunn på sosiale medier ga en stor påvirkning på brukerengasjement. De som 

oppfatter likheter med andre brukere og som følte en tilhørighet til samfunnet engasjerte seg 

mer. Spesielt var de mer sannsynlig å engasjere seg i samtaler, for eksempel å anbefale siden 

til vennene sine, i stedet for å bare konsumere innholdet (Tsai & Men, 2013, s.84).  

 

Phua et.al. (2017) ser på hvorfor folk bruker nettsamfunn og belyser hovedmotivasjoner for å 

bruke forskjellige sosiale plattformer i konteksten av merkevaresamfunn (s.413). De ser på 

brukerne som aktive kommunikatører i stedet for passive mottakere av medieinnhold og 

bruker en uses and gratifications-teori. I deres forskning kom de fram til at personer som 

bruker Instagram til å følge merkevarer scoret høyest på å vise hengivenhet, som da indikerer 

at Instagram innfrir brukerens behov for å takke folk, la andre vite at de bryr seg, tilby hjelp, 

og vise oppmuntring og bekymring (Phua et al., 2017, s.421). De som bruker Instagram mest 

viste seg også å være de som er mest sosiale, møter nye venner av motsatt kjønn og nye 

bekjente, og har en lav terskel for å snakke med fremmede. Dette kan forklares med at 

Instagram er en plattform for å legge ut bilder med visuelle filtre som fungerer som 

utstillingsvindu for stil og mote. Videre er det enkelt å like og følge andre medlemmer som 

brukerne kanskje ikke kjenner fra før av (Phua et al., 2017, s.421).  

 

2.4 Retorikk 

Retorikk er læren om det overbevisende argument, altså kunsten til å overtale og bruke 

språket effektivt, for å påvirke mottakers tanker og handlinger (Østbye et.al., 2007; Kjeldsen, 

2006; Zakia, 2013). Markedsføring handler om i stor grad å overtale kommende, nåværende 

og gamle kunder til å kjøpe og ta i bruk et produkt eller en tjeneste. Derfor er retorikk en 

naturlig del å ta med i denne oppgaven. Ethos og pathos er overtalelsesmidler som kan få en 

mottaker til å skape et bilde av avsender og få dem til å handle. Sammen med teori om visuell 

retorikk, der jeg skal se på samspillet mellom bilde og tekst, så vil retorikk, sammen med 

begrepene ethos og pathos, være med på å gi et tyngre teoretisk grunnlag for videre analyse i 

oppgaven.   

 

Markedsføring kan sies å være strategisk kommunikasjon, og retorikk er viktig for å kunne 

kommunisere og markedsføre på riktig måte. For å forstå hvordan strategisk kommunikasjon 
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fungerer kan man studere retorikk og anvende retorisk teori. Retorikk er som strategisk 

kommunikasjon, det er symbolbruk som blir brukt til å tjene et bestemt mål (Ihlen, 2017, 

s.90). Retorikk er også en teori om kommunikasjon, om hvordan taleren gjennom valg av 

argumenter, stil, språklige virkemidler og framføring må ta hensyn til publikum og den 

retoriske situasjonen (Østbye et.al., 2007, s.80). All bruk av språket og kommunikasjon er 

retorisk, i den forstand at det er et forsøk på å få andre til å akseptere, innse, forstå og oppleve 

det avsender mener, forstår, vet, opplever og tenker (Gripsrud, 2011, s.165). Praktisk og 

anvendt retorikk skjer hver dag der vi prøver å overbevise og påvirke hverandre, mens med 

teoretisk retorikk overveier og undersøker man hvordan mennesker overbeviser hverandre 

(Kjeldsen, 2006, s.15). I retorisk teori arbeides det med at kommunikasjon har bred 

persuasio. Å ha bred persuasio innebærer at avsender kommuniserer på en så overtalende 

måte at mottakerne aksepterer, forstår eller opplever det avsender sier (Kjeldsen, 2006, s.18). 

Det viser til en handling der avsender velger å inkludere ytringer som ikke trenger å være 

intensjonelle eller overtalende, men som likevel påvirker mennesker. For eksempel en 

forfatter som skriver så fengslende at leseren ikke klarer å slutte å lese. Kjeldsen selv mener 

retorikk er studien av retorisk kommunikasjon (2006, s.24). Retorisk kommunikasjon er 

kommunikasjon fra en aktør som henvender seg til en bestemt gruppe for å oppnå en bestemt 

reaksjon eller respons.  

 

2.4.1 Ethos og pathos 

Ethos, pathos og logos er tre overtalelsesmidler. Ethos handler om talerens karakter, pathos 

påvirker mottakernes følelser og logos er fornuften og rasjonaliteten i kommunikasjonen 

(Kjeldsen, 2006). Jeg har valgt å fokusere mest på ethos, talerens karakter, og pathos, 

mottakerens følelser, i denne oppgaven da det føles mest hensiktsmessig å se på hvordan 

Airbnb markedsfører sin merkevare (ethos) og hva som skaper engasjement (pathos). Pathos 

viser til hvordan avsender overbeviser mottakers følelser og setter mottakeren i en viss 

sinnsstemning (Kjeldsen, 2006).  

 

Ethos er et følelsesmessig overtalelsesmiddel som er knyttet til avsenders karakter (Gripsrud, 

2011, s.172). Det er selve inntrykket mottaker får av avsender når teksten blir utført.  

Avsender konstruerer sin ethos gjennom de retoriske valgene som blir tatt. De retoriske 

valgene ser man gjennom synspunkter og argumentene som taleren velger, måten talen blir 

disponert på, ordene og uttrykkene som blir brukt, og måten budskapet blir fremført på 
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(Kjeldsen, 2006, s.117). Gjennom disse retoriske valgene avsender tar så kan mottakeren 

vurdere avsenders troverdighet, og det er dette ethos handler om. Begrepet image kan da bli 

knyttet opp mot ethos og troverdighet, der det åpner for en bredere beskrivelse av avsenders 

stil, væremåte og generell oppførsel. Dette kan også kalles for avsenders merkevare, siden 

mottakerne ikke bare vurderer det som blir sagt, men også hvem som sier det. Troverdighet, 

image og merkevare ligger tett opp mot autentisitet, som er en av de mest moderne 

troverdighetsverdiene (Kjeldsen, 2006, s.122). Autentisitet handler om at avsender skal 

fremstå som seg selv, men likevel fremstå som spontan, ekte og naturlig (Kjeldsen, 2006, 

s.213). Selve fremførelsen av det autentiske må være jevn, hverdagslig og behersket uten 

noen retoriske stiltrekk og uttrykk. Avsender må også være konsekvent i argumenter og 

fremførelse. Autentisitet er en ethos-orientert kommunikasjon der avsender er opptatt av å 

styrke og skape sin ethos, eller sin merkevare.  

 

Ethos forandrer seg hver gang man kommuniserer, og den styrkes eller svekkes avhengig av 

hvordan avsender fremstår i ulike kontekster (Kjeldsen, 2006, s.125). Denne forandringen 

forklares med å skille mellom tre former for ethos: innledende, avledet og endelig ethos. 

Innledende ethos er egenskapene en tales tildeles før selve talen (Kjeldsen, 2006, s.125). Det 

handler om hvilken oppfatning mottakerne har av avsenderen før talen, og er avgjørende for 

hvordan mottakerne vil tolke både avsender og budskapet. Avledet ethos er den ethos 

avsenderen tildeles under talen, og tildeles på bakgrunn av mottakernes oppfatning av 

talerens retoriske valg og handlinger (Kjeldsen, 2006, s.128). Endelig ethos er inntrykket 

mottakerne har av avsender når kommunikasjonen er ferdig (Kjeldsen, 2006, s.133). 

Aristoteles mener at ethos etableres bare ut fra talen og talens logos, dette som da blir avledet 

ethos (Kjeldsen, 2006, s.135). Troverdighet og ethos defineres ikke som en kvalitet hos 

avsender, men som en holdning hos mottakerne (Kjeldsen, 2006, s.147). Så mottakernes 

sammensetning blir helt avgjørende for hvilken troverdighet en taler tilskrives.  

 

2.4.2 Visuell retorikk 

I visuell retorikk fokuseres det på visuell og audiovisuell kommunikasjon. Sentralt i visuell 

retorikk er troper og tropologi. Trope er en uttrykksmåte som bryter med den vanlige måten å 

si noe på, en trope vil gi et nytt utseende, nye variasjoner eller nye former til det som 

uttrykkes (Kjeldsen, 2006). En trope kan være språklige eller visuelle, de erstatter nye ord og 

tegn fra andre sammenhenger, slik at det beveger mottakerens følelser. Det kan sies at det er 



 23 

en overføring fra en ting til noe annet, at det peker mot noe annet enn det egentlig fremstiller. 

De tre overføringstropene er metafor, metonymi og synekdoke (Østbye et.al., 2007, s.81). 

Troper kan også knyttes opp til forankring og avløsning. Dette er to typer funksjoner Roland 

Barthes (1977) mente verbalspråket kan ha i kombinasjon med bilder. Forankring peker på 

hva bildet egentlig vil formidle, det leder leseren gjennom teksten og bekrefter det som bildet 

allerede viser (Barthes, 1977). Avløsning er når teksten sier noe som ikke kommer frem av 

bildet, altså det tilfører et nytt betydningselement til bildet.  

 

Kommunikatøren kommuniserer alltid gjennom tegn, derfor passer semiotikk godt inn 

sammen med en retorisk analyse. Semiotikk kan oversettes som tegnlære eller tegnteori, og 

det ble utviklet for å forstå og analysere tekster (Gripsrud, 2011). Et tegn er noe som står for 

noe annet, det henviser til eller representerer noe annet (Kjeldsen, 2006, s.264). Dette kalles 

for et symbol, og er en av tre av Pierces tegntyper. Symbolske tegn kan man bare forstå og 

bruke hvis man på forhånd har fått betydningen eksplisitt forklart (Kjeldsen, 2006, s.265). 

Det andre type tegnet er ikon, dette er bilder eller tegn som skaper mening gjennom likhet. 

Med ikoniske tegn kan vi retorisk utøve en ikonisk funksjon. Denne funksjonen settes i stand 

når visuelle tegn appellerer ved at de forestiller noe, ligner noe eller helt åpent fungerer som 

en avbildning, som i fotografier, bilder, tegninger og figurative malerier (Kjeldsen, 2006, 

s.266). Ved å fremstille mennesker, dyr eller situasjoner som vi kan identifisere oss med, kan 

fotografier og bilder fremkalle forskjellige former for emosjonell identifikasjon, og dermed 

ethos- og pathos-appell (Kjeldsen, 2006, s.267). Det er altså primært gjennom evnen til 

retorisk etterligning, mimesis, at bilder er egnet til å fremkalle følelser. Bilder har en iboende 

evidentia, evidens, der de skaper visuelle avbildninger som er et direkte visuelt uttrykk som 

fremstiller personer og hendelser levende for våre øyne (Kjeldsen, 2006, s.267). Det er 

gjennom ikon og retorisk evidens at bilder appellerer sterkt emosjonelt. Tredje type tegn er 

indeks, og der er det en årsaksforbindelse mellom det som fotograferes, og selve fotografiet.  

 

Kjeldsen viser til fire visuelle retoriske kvaliteter bilder ha; nærvær, realisme, umiddelbarhet 

og fortetning. Nærvær virker sterkere når det uttrykkes visuelt, i motsetning til det talte ord 

(Kjeldsen, 2006, s.281). Det er den ikoniske realismens viktige oppgave å skape visuelt 

nærvær, betrakteren skal føle at hendelsene skjer foran ham (Kjeldsen, 2006, s.283). Retorisk 

realisme kan både være ikonisk og indeksikalsk. Ikonisk retorisk realisme er bilder som 

ligner det som er avbildet. Bilde med ikonisk retorisk realisme vil fremkalle minner og 

følelsesmessige reaksjoner fra mottaker. Bildene skaper et uttrykk som gir mottakeren er 
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opplevelse som ligner den opplevelsen mottakeren kan ha hatt i virkeligheten. Den andre 

retoriske realismen er indeksikalske bilder der bildene fungerer som et avtrykk av 

virkeligheten (Kjeldsen, 2006, s.283). De viser til noe som har skjedd, hvordan noen ser eller 

så ut, hvordan noen ting er eller var, det er en dokumentasjon. Indeksikalsk realisme er en av 

de viktigste og mest effektive former for visuell retorikk. Bildene har en umiddelbar 

påvirkning og kan overføre informasjon og følelser på en umiddelbar måte som ikke tale eller 

tekst kan (Kjeldsen, 2006, s.284). Når et bilde oppfattes umiddelbart har det en retorisk 

fortetning. Mottakeren får umiddelbart et øyeblikk av inntrykk og mening (Kjeldsen, 2006). 

For at et bilde har en retorisk fortetning skal det forene både estetisk og argumentativ 

påvirkning.  
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3 Metode 

I begynnelsen av arbeidet med masteroppgaven ønsket jeg å se på hvordan Airbnb brukte 

innholdsmarkedsføring i flere av deres kanaler. Jeg ønsket å se på deres blogg, Youtube-

kanal, Facebook-profil og Instagram-profil. Etter en del undersøkelser så viste det seg å være 

et ganske ambisiøst valg, så beslutningen endte på Airbnb sin Instagram-konto. På denne 

måten kunne jeg både analysere deres visuelle markedsføring i tillegg til skriftlig fortelling. 

Jeg har valgt å ikke kode videoer, og ved flere bilder publisert på én Instagram-post har jeg 

valgt å bare kode det første bildet.  

 

Denne studien av Airbnb sin Instagram-profil er basert på alle 655 bilder fra deres profil fra 

året 2017. Min problemstilling og mine forskningsspørsmål er av en slik art at jeg finner en 

kombinasjon av kvantitativ innholdsanalyse og retorisk analyse hensiktsmessig. Med den 

overordnede problemstillingen ønsker jeg å se på selve utførelsen av innholdsmarkedsføring 

hos Airbnb på Instagram og hvordan det påvirker engasjement fra følgere. 

Forskningsspørsmålene går mer i dybden og ser på hvordan Airbnb forteller en historie og 

bygger sin merkevare ved bruk av ord og fotografiske virkemidler. Jeg har kodet bildene og 

bildeteksten, i tillegg til engasjement på bildene. Ved kodingen av bildene har jeg fokusert på 

det manifeste innholdet, det helt tydelige figurative som vi kan se. Ved å se på innholdet i 

teksten har jeg funnet de 12 mest brukte ordene fra Airbnb sin Instagram-profil og kodet hvor 

ofte de oppstår, og antall ord brukt. For å kode dette har jeg benyttet en kvantitativ 

innholdsanalyse i tillegg har jeg benyttet dataprogrammet SPSS for datainnsamlingen. Alt i 

alt er det 42 variabler som skal svare på mine forskningsspørsmål. Ved hjelp av en kodebok 

(Se Vedlegg 1) har jeg kodet de variablene som er relevante for problemstillingen og videre 

forskningsspørsmål.  

 

Først i denne delen vil jeg gå gjennom hvordan mine forskningsspørsmål og problemstilling 

kan bli besvart ved hjelp av en innholdsanalyse. Deretter kommer jeg til å operasjonalisere 

både forskningsspørsmål og variablene, for så å se på utvalget og reliabilitet, validitet og 

generaliserbarhet. Til slutt skal jeg vise hva en retorisk analyse vil tilføre denne forskningen.  
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3.1 Kvantitativ innholdsanalyse   

Kvantitativ innholdsanalyse brukes hyppig for to formål. For det første skal det gi en 

beskrivelse av det vanlige innholdet i et utvalg medier eller flere kanaler. For det andre 

brukes det for å se hvordan en bestemt sak eller et tema har blitt behandlet (Østbye et.al., 

2007, s.211). I dette tilfellet skal vi se på innholdet på Instagram og hvordan Airbnb bruker 

innholdsmarkedsføring på denne plattformen. I en kvantitativ innholdsanalyse brukes det 

dataregisterering og analyseteknikker som søker mot en systematisk, objektiv og kvantitativ 

beskrivelse av innholdet i et budskap. Kvantitativ betyr at vi sikter mot en tallmessig 

beskrivelse av materialet (Østbye et.al., 2007, s.210). Neuendorfs definisjon av 

innholdsanalyse lyder som følger: 

 

 “Innholdsanalyse er en oppsummerende, kvantitativ analyse av meldinger som følger 

standarder for vitenskapelig metode, og er ikke begrenset til hvilke variabeltyper som kan bli 

målt eller konteksten der meldingene er skapt eller presentert” (2017, s.17, min oversettelse).  

 

Med en kvantitativ innholdsanalyse kan man analysere alt som kan ansees som 

kommunikasjon og tekst, alt fra bilder til kroppsspråk, så lenge man har nok tekstmateriale til 

å kunne skape en generaliserbar kunnskap, med tydelige beskrivelser, forutsigelser, 

forklaring og kontroll. Som vitenskapelig metode må en kvantitativ innholdsanalyse følge 

bestemte krav. Disse kravene er: objektivitet, a priori design, reliabilitet, validitet, 

generaliserbarhet, repliserbarhet og hypotesetesting basert på teori (Neuendorf, 2017). 

Kriteriene reliabilitet, validitet og generaliserbarhet kommer jeg til å diskutere senere i 

kapittelet.  

 

Ved å ha en objektivitet-intersubjektivitet så skal man som forsker prøve å gi en beskrivelse 

eller forklaring av et fenomen på en måte som unngår forskerbias (Neuendorf, 2017, s.18). 

Objektivitet er et uoppnåelig ideal, men like fullt et ideal. Man kan ikke oppnå sann 

objektivitet da kunnskap og fakta er sosiale konstruksjoner. Intersubjektivitet blir dermed det 

nærmeste vi kan komme. Det er viktig at forskerens egen vurdering ikke påvirker materialet, 

og derfor er det ofte at materialet blir kodet av flere kodere. For å oppnå intersubjektivitet må 

man ha presise beskrivelser av variabler og kategorier i kodeboken (Østbye, 2007, s.210). 

Kodeboken skal være så detaljert som mulig slik at forsker og inter-koder ikke legger inn 

egne tolkninger i kodingen og holder seg objektiv. Et a priori design er det andre kravet for 
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en vitenskapelig metode og det er også en del av kravene til å oppnå objektivitet-

intersubjektivitet. Å ha et a priori design innebærer at alle beslutninger om variabler, deres 

måleenhet og kodebok gjøres før selve kodingen begynner (Neuendorf, 2017, s.18). Dette 

betyr at man ikke skal se på alt innhold før man har valgt ut variablene. Likevel må det 

påpekes at en innholdsanalyse inneholder flere tester, så en kodebok eller kodeskjema kan bli 

endret etter en testrunde. Hele prosessen kan sees på som en kombinasjon av induksjon og 

deduksjon (Neuendorf, 2017, s.19). I denne undersøkelsen lagde jeg kodebok og kodeskjema 

før selve kodingen startet. Kodeboken ble endret etter noen pilotundersøkelser der det kom 

frem til at ulike kategorier måtte defineres og operasjonaliseres tydeligere. Reproduserbarhet 

handler om hvorvidt funnene i en studie kan etterprøves med andre caser eller når den er satt i 

en annen kontekst (Neuendorf, 2017, s.19). Ved å kunne bruke målinger fra tidligere studier 

kan man produsere funn som kan ha en komparativ verdi på tvers av tid (Neuendorf, 2017, 

s.105). Det å kunne sammenligne funn fra et tidspunkt til et annet kan vise til utvikling av 

trender, holdninger og moter. Denne undersøkelsens reproduserbarhet ligger i min 

rapportering av gjennomføringen av metode som jeg skal gjøre i dette kapitlet og vedlegg av 

kodebok som er brukt for å gjennomføre denne studien. Ved en hypotesetesting sjekker 

forskeren om valgte hypoteser støtter og gir videre støtte til teorien som er valgt til 

forskningen (Neuendorf, 2017, s.20). For å bruke en hypotese må man ha tidligere forskning 

eller teori å vise til, og om man ikke har en slik hypotese må en basere seg på et 

forskningsspørsmål/problemstilling (Neuendorf, 2017, s.244). Selv manglet jeg et 

tilstrekkelig sterkt og tydelig teoretisk grunnlag for hypoteser og har derfor formulert 

forskningsspørsmål. Som en deduktiv metode så ble forskningsspørsmålene stilt før 

innhentingen av data. Problemstillingen og forskningsspørsmålene vil svare på forholdet 

mellom avhengig og uavhengige variabler.  

 

3.2 Operasjonalisering av forskningsspørsmål og variabler  

Operasjonalisering er en klargjøring for hvordan målingen av en variabel skal gjennomføres 

og en presis angivelse av hvordan variablene skal måles er nødvendig. I følge Grønmo er en 

operasjonalisering en “formulering av klare kriterier for hvordan enheter, begreper eller 

sammenhenger skal representeres ved empiriske data” (2004, s. 422). Operasjonalisering er 

selve prosessen man har for å utvikle målingene og må matche de konseptuelle definisjonene 

for å oppnå intern validitet. Derfor skal jeg i denne delen konseptualisere mine 

forskningsspørsmål og variablene som er utledet for å besvare disse. Deretter redegjør jeg for 
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hvordan jeg har målt variablene. Det må være en passende kode for hver kategori som skal 

kodes, og det er viktig at “vanskelig å fastslå” og “annet” er inkludert for å ha kategorier som 

er tilstrekkelige og uttømmende (Neuendorf, 2017). De fleste variabler i denne forskningen er 

nominelle, siden de består av kategorier som er forskjellige fra hverandre.  

 

Innholdet jeg har kodet er manifest innhold. Dette er innhold som man fysisk kan se og som 

er tellbart, i motsetning til latent innhold som ikke kan bli direkte målt og som har en 

tolkende, konnotativ, mening. Med et manifest innhold skal ikke budskapet bli tolket, det er 

bare overflatebetydningen som skal tolkes (Østbye, 2007, s.212). Det latente innholdet skal 

jeg analysere ved hjelp av en retorisk analyse etter hovedfunnene fra innholdsanalysen siden 

det må sees i sammenheng med en større del av teksten (Grønmo, 2016). For å besvare 

problemstillingen har jeg valgt å bryte den ned i fire forskningsspørsmål. Disse 

forskningsspørsmålene vil jeg nå konseptualisere sammen med en operasjonalisering av 

variablene i kodeboken.  

 

3.2.1 Hvordan bruker Airbnb fotografiske virkemidler i sin 

innholdsmarkedsføring?  

For å kunne svare på hva med innholdsmarkedsføringen som skaper engasjement så må vi se 

på de fotografiske virkemidlene i bildene. Med fotografiske virkemidler mener jeg de 

bildeteoretiske elementene som et bilde har, slik som utsnitt, perspektiv og linjer. 

Fotografiske virkemidler vil kunne si hvilken følelse mottakeren får av å se bildet. Ulike 

virkemidler vil påvirke mottaker på ulike måter og skape forskjellige følelser.  

 

Variabel 5, utsnitt, er en ordinal variabel. En ordinal variabel består av et sett kategorier som 

er rangert i stigende rekkefølge. Det kan være nummer eller kategorier som brukes for å 

opprettholde rett orden, men det er ikke like intervaller mellom numrene eller kategoriene 

(Neuendorf, 2017, s.133). Med utsnitt så ser man på eventuelt avstand og nærhet av objektet i 

bildet og fastsetter den avstanden på en skala og det måles fra ultratotalt til ultranært.  

 

Variabel 6, perspektiv, handler om hvilken vinkel bildet er tatt i. Hvilket perspektiv bildet har 

kan påvirke hvordan man som mottaker eller observatør opplever bildet. Denne variabelen 

kan kodes inn i tre hovedkategorier: normal-, froske-, og fugleperspektiv. Et froskeperspektiv 

kan potensielt fremkalle følelser av å se opp mot noe/noen (Kjeldsen, 2006, s.267), mens et 
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fugleperspektiv kan gi en vinkling av at motivet er lite og resten rundt som mektig (Larsen, 

2008, s.70). 

 

Med variabel 7, linjer, menes det hvilken “vei” blikket ledes når man ser på bildet. Jeg har 

valgt de tre kategoriene horisontale, vertikale eller diagonale linjer. Denne variabelen kan si 

noe om følelsen mottakeren får av å se bildet da linjer kan være ekspressive, dynamiske og 

harmoniske, og i tillegg skape emosjoner hos mottaker (Ridderstrøm, 2016). Vertikale linjer 

kan gi et inntrykk av høyde, kraft og verdighet, mens horisontale linjer kan skape ro og 

dybde. Diagonale linjer kan skape spenning og bevegelse. 

 

Med variabel 8, farge, gjorde jeg en del forsøk. Først ønsket jeg å finne de tre tydeligste 

fargene i ett og ett bilde, men etter en test så viste det seg at personer tolker farger annerledes.  

Jeg endte opp med å velge gjennomsnittsfargen i bildet, der fargen som det er mest av i bildet 

blir kodet. Jeg brukte en “fargefinner”1 som identifiserte denne fargen. Det som var 

problematisk med dette var at fargen som ble identifisert ikke nødvendigvis var den fargen 

som man selv ville kodet, og at de fleste bildene ble kodet som svart, hvit og grå. Siden 

funnene ikke er tydelige nok har jeg valgt å ikke ta med variabel 8 i videre analyser.  

 

3.2.2 Hvilken historie ønsker Airbnb å fortelle gjennom bildene på Instagram? 

Historiefortelling er et viktig element i forståelsen av innholdsmarkedsføring, derfor har jeg 

valgt et forskningsspørsmål som fokuserer på selve historien som blir fortalt gjennom 

motivene som benyttes i bildene. Historie går ut på hva som blir portrettert og hvordan blir 

det satt opp mot teksten; hva er det som kommuniseres? Hvordan fremstiller Airbnb sin 

merkevare gjennom bildene? For å besvare dette har jeg valgt å se på subjekt, 

stedsbeskrivende elementer og hvilken aktivitet som er i bildet.  

 

Med subjekt mener jeg om det er mennesker eller dyr i bildet. Variablene 9 og 11 blir besvart 

med ja/nei, og deretter kodes det antall mennesker og hvilket dyr hvis det er noen. Det er 

også interessant å se hvor mye engasjement et bilde av dyr har i forhold til mennesker, også 

om antall mennesker har noe og si, i tillegg til om hvilket dyr som er mest engasjerende.  

 

                                                
1 http://pieroxy.net/blog/pages/color-finder/demo.html  
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De stedsbeskrivende variablene har jeg valgt å kalle “Hvor ble bildet tatt?”, “Miljø, 

“Eksteriør” og “Interiør”. Variabel 1 ser på når bildet ble lagt ut og variabel 2 ser på hvor 

bildet ble lagt ut. Airbnb legger ut ett til tre bilder hver dag, men det har ikke vært nødvendig 

å spesifisere akkurat tidspunkt da hvert bilde har fått tildelt et spesifikt tall. Ved kodingen av 

variabel 2 er det blitt først kodet med by, hvis spesifisert, og deretter land. Hvis det er et bilde 

fra USA så kodes bare delstatene og ikke byene, da det er like store forskjeller mellom hver 

delstat som der mellom hvert land.  Med denne variabelen ønsker jeg å finne ut hvilke steder 

som er mest populære.  

 

Variabel 13, miljø, ser på hvilke omgivelser bildet er tatt. Med miljø menes det omgivelser 

slik som for eksempel skog, by eller ørken. Variabel 14, eksteriør, ser på om bildet 

inneholder bygninger som folk kan bo i, om det er et hus, en leilighet eller en båt. Med denne 

variabelen kan jeg også se på om det er bilder av et utleiested eller ikke. Eksteriør kan være 

vanskelig å spesifisere hvis bildet er tatt innendørs, derfor har jeg også med variabel 16, 

interiør, som ser på hvilket rom bildet er tatt. Denne variabelen inkluderer også rom slik som 

balkong, café, basseng og butikk. Valg av omgivelser har mye å si for hvilken historie som 

blir fortalt. Er bildet av en balkong i pittoreske Toscana eller fra skogen i British Columbia? 

Vil Airbnb fortelle om storbylivet eller om slaraffenlivet ved stranden? Siste variabel som 

skal si noe om historien som blir fortalt er variabel 18, aktivitet. Denne variabelen kan bare 

kodes hvis det er mennesker, eventuelt dyr, i bildet. Det kan være vanskelig å fastslå hvilken 

aktivitet som blir utført selv om det er mennesker på bildet. Aktivitet kan være alt fra 

avslapping til jogging. Hvis det er mennesker i bildet, så gjør de noe, og er det de gjør 

spennende for mottakeren?  

 

3.2.3 Hvilke ord bruker Airbnb for å formidle sin merkevare? 

For å besvare hvordan Airbnb bruker innholdsmarkedsføring er det viktig å se på ordbruken 

siden det fortellertekniske og historiefortelling ligger innholdsmarkedsføring nært. Med 

formidling av merkevare mener jeg hvordan Airbnb ønsker å bli oppfattet av markedet. Her 

ønsker jeg å se på hvilket fokus Airbnb har, om det er det lokale, nære, familie, venner eller 

turer. Hva mener de at mottakeren skal sitte igjen med etter å ha observert bildet og lest 

teksten? For å besvare dette har jeg valgt å se på bildeteksten som Airbnb selv har skrevet. 

Utvalget av ordene kommer fra et ønske om å finne ut hvor fokuset deres ligger; handler det 

om det lokale, eller handler det om det personlige? Hvilke tema skrives det mest om, miljø og 
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samfunnsengasjement, eller hus og leiligheter? For å finne disse ordene brukte jeg en 

ordteller2 for å finne de mest brukte ordene. 

  

Her er det 23 variabler som skal være med på å besvare dette forskningsspørsmålet. Variabel 

20, antall ord, er en ratio variabel som teller antall ord som er skrevet. Jeg har valgt å ikke ta 

med der de refererer til fotografen, eksempel “Photo: @profiltest”, da det er med i nesten 

hvert bilde. Hashtags er med på antall ord, som for eksempel #AirbnbExperience. Derfor har 

jeg sett bort fra ord som, photo, cred og link. Småord slik som the, if, is, and, osv., er ord som 

også ikke har blitt regnet med som mest brukte ord. De resterende 22 variablene er de 22 av 

de mest brukte ordene Airbnb brukte i deres tekster på Instagram i 2017. Dette er variabel 21 

til 42. For å få et litt bredere bilde av hvilke ord som er brukt har jeg også kodet ord som 

ligner slik som “walk” der har jeg også kodet ja hvis teksten inneholdt ordet “hike”. Lignende 

med ord slik som “love” der jeg også har kodet for “lovely”, “loving”. Dette blir forklart 

tydeligere i kodeboken. Variabel 42, day, ble lagt til underveis i kodingen av teksten da jeg 

opplevde at dette ordet ble mye brukt. Det må også påpekes at noen av ordene ble valgt ut før 

ordtellingen, slik som “cozy”, “host” og “feel”. Disse er en av de mest brukte ordene, men 

jeg ville også se hvordan Airbnb valgte å ordlegge seg ut fra mine forventinger. Ordene kan 

ha forskjellig betydninger avhengig av kontekst, derfor er jeg tydelig i kodeboken for hvilke 

ord som skal kodes. Problemet med dette kan være at jeg har kodet bildene sett bort i fra 

teksten. Jeg har kodet manifest innhold i bildene, men skulle ha kodet bildet i sammenheng 

med teksten slik at det ble mer tydelig hva som er motivet i bildene. 

 

3.2.4 Hvilke elementer skaper mest engasjement på Airbnb sin Instagram?  

Med dette forskningsspørsmålet ønsker jeg å finne ut hvilke elementer som skaper mest 

engasjement. Med elementer så mener jeg de utvalgte variablene som skal besvare de andre 

forskningsspørsmålene, og med engasjement mener jeg hvor mange kommentarer og likes 

bildene har fått. For å besvare dette forskningsspørsmålet må jeg se på hvilke bilder som har 

fått mest engasjement og undersøke hvordan engasjement henger sammen med bestemte 

fotografiske virkemidler og bestemte Airbnb-historier. Variabel 3, antall likes, og variabel 4, 

antall kommentarer, er to ratiovariabler og sier noe om engasjement hos følgerne. Disse 

variablene består av kategorier som er representert av nummer som er kvantitative eller 

                                                
2 https://wordcounter.net/  
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numeriske (Neuendorf, 2017, s.134). Jeg har kodet antall likes og kommentarer for hvert 

bilde. Bildene ble lastet ned samme dag, slik at tallene på likes og kommentarer stammer fra 

en og samme dag. Jeg har også tatt i betraktning at det er en økning av antall følgere, og at 

dette kan ha en påvirkning på engasjement. Derfor har jeg etter kodingen lagt til to nye 

variabler som viser prosentvis likes og kommentarer ut fra antall følgere. Disse variablene 

blir mest brukt i analysen da de gir tydeligere svar på engasjement.  
 

3.3 Datamateriale og utvalg  

Jeg har utført en census-studie, der populasjonen, definert som Airbnb sin Instagram-aktivitet 

i 2017, og utvalget er det samme. Dette har en videre konsekvens for analysen da det ikke er 

behov for å gjennomføre inferensiell statistikk. Inferensiell statistikk utføres for å se om 

funnene kan bli generalisert til en populasjon der utvalget er tatt fra (Neuendorf, 2017, s.245). 

Datamaterialet som er samlet inn kommer fra Airbnb sin egen Instagramprofil. Utvalget er 

Airbnb sine Instagrambilder fra 1.januar til og med 31. desember 2017. Først hadde jeg en 

innsamling av utvalget i november 2017, for å starte med kodingen i desember 2017. Denne 

innsamlingen var også med på et testforsøk for å prøve ut hvordan kodingen skulle 

gjennomføres, og hvordan alt innholdet skulle lagres og kategoriseres. Via Instagrams 

nettsider fikk jeg tilgang til alt innholdet jeg trengte for kodingen, dette innebærer antall 

likes, kommentarer, tekst, dato og url. Utvalget ble lagret på egen excel-fil og sortert etter 

dato. Til slutt ble hele utvalget ble lastet ned 1. februar 2018, én måned etter siste bildet ble 

lagt ut på Instagram i 2017. Ingen andre endringer hadde blitt gjort på utvalget mellom 

november 2017 og februar 2018, bortsett fra likes og kommentarer. Jeg valgte å kode likes og 

kommentarer slik de var 1. februar 2018. Den siste nedlastingen av utvalget består av 655 

bilder og er undersøkelsens kodings- og analyseenheter.  

 

3.4 Reliabilitet, validitet og generalisering  

3.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet er et kriterium for kvantitativ innholdsanalyse. Det er en målemetode som skal gi 

samme resultat ved gjentatte forsøk. Målet er å få reliabilitet og derfor må data være 

pålitelige (Everett & Furseth, 2014, s. 135). Hvis man ikke oppnår akseptable nivåer av 

reliabilitet er målingen fra innholdsanalysen meningsløs (Neuendorf, 2017, s. 19). For å 
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kontrollere om kodingen av datamaterialet er reliabel kan man teste for inter-koder-

reliabilitet. Inter-koder reliabilitet er mengden av enighet eller korrespondanse mellom to 

eller flere kodere. For at man skal oppnå et akseptabelt nivå av inter-koder-reliabilitet er det 

viktig at man gir en grunnleggende validering av hvordan variablene er operasjonalisert og 

hvordan kodeboken er utformet (Neuendorf, 2017, s.131). Det må bli bekreftet at kodeboken 

er presis nok til at flere kodere kan kode det samme datamaterialet med det samme utfallet 

(Neuendorf, 2017, s.166). Jeg valgte å bruke Krippendorffs alpha for å teste for inter-koder-

reliabilitet. Krippendorphs alpha er egnet for variabler er på nominalnivå og tar høyde for 

tilfeldig enighet. Et godt eller akseptabelt nivå av reliabilitet er mellom 0.8 til 1, men man 

kan også ta i betraktning reliabilitet mellom 0.667 og 0.800, men brukes til å trekke tentative 

konklusjoner (Neuendorf, 2017, s.168). Ved en gjennomføring av inter-koder-reliabilitet 

behøver man ikke å kode hele utvalget. Det er en enighet om å bruke 10-20% av 

totalutvalget, og Neuendorf mener at det ikke kan være mindre enn 50 og trenger ikke å være 

større en 300 (2017, s.187). Et reliabilietesutvalg bør være representativt for hele utvalget. 

For at en inter-koder-reliabilitet skal bli godkjent er det flere ting som må tas i betraktning; 

Kodeboken må være godt nok laget, inter-koderne må ha kodetrening og man må unngå 

kodetretthet ved å ha korte økter (Neuendorf, 2017, s.170). Før selve inter-kodingen gikk jeg 

gjennom kodeboken for å forsikre meg for at den var tydelig og at en inter-koder kunne forstå 

meningen med hver variabel. Først gikk vi gjennom kodeboken og eventuelle spørsmål inter-

koder ville ha. Kodingen ble gjort i et excel-ark der hver variabel ble kodet på separate ark. 

Testen ble gjennomført på seks av undersøkelsens 42 variabler: variabel 6 (perspektiv), 7 

(linjer), 13 (miljø), 14 (eksteriør), 16 (interiør), og 18 (aktivitet). Disse nominelle variablene 

kan tolkes på forskjellige måter hvis kodeboken ikke er tydelig nok. Jeg valgte variablene 

bevisst da jeg hadde en pilottest før selve kodingen ble utført, og det var disse variablene som 

det var mest variasjon på. Alle variablene ble godkjente etter utrekning av Krippendorffs 

alpha, med variabel 6 og 14 under reliabilitetsnivå på 0,8. Variabel 6 endte opp på 0,727 og 

variabel 14 på 0,603. Som sagt så kan dette reliabilitetsnivået brukes for å trekke tentative 

konklusjoner, men jeg ønsket likevel å utføre en intrakodertest. Ved intrakodertesting blir et 

utvalg kodet av en og samme person ved to ulike tidspunkt (Neuendorf, 2017, s.165). Etter 

testen fikk variabel 6 reliabilitetsnivået 1, og variabel 14 fikk 0,834. Selv om resultatet av 

intrakoder-testen tilsier at kodingen er reliabel, bør særlig analysen som baserer seg på 

variabel 14 (aktivitet) tolkes med noe forsiktighet.  
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3.4.2 Validitet 

Datas validitet har å gjøre med utvalg og innsamling av data. Målet er å samle inn data som 

er relevante for å svare på problemstillingene og inkludere data som er av betydning (Everett 

& Furseth, 2014, s. 135). Høy validitet forutsetter at hvert begrep er operasjonelt definert på 

en måte som er treffende og dekkende for det teoretiske innholdet av begrepet (Grønmo, 

2016, s.252). Ved operasjonaliseringen av forskningsspørsmålene og variablene viser jeg at 

jeg måler det jeg har satt ut for å finne. Validitet handler også om studien er gjennomført på 

en tilfredsstillende måte. Man ser på i hvilken grad en målingsprosedyre representerer det 

tiltenkte konseptet og om det er en god måling (Neuendorf, 2017, s.122). En måling kan ikke 

være valid hvis den ikke er reliabel, nøyaktig eller presis, men en måling kan være reliabel, 

nøyaktig eller presis, men ikke valid (Neuendorf, 2017. s.123). Jeg vurderer validiteten som 

tilfredsstillende da innsamlet data er god og treffer godt med tanke på studiens tema. 

 

3.4.3 Generalisering  

Som nevnt tidligere er dette en census-studie som tilsier at hele utvalget mitt er hele 

populasjonen. Funnene mine gjelder for Airbnb sine innlegg på Instagram i 2017 og jeg kan 

ikke generalisere ut over denne populasjonen. Generaliserbarhet kan også kalles for ekstern 

validitet. Ekstern validitet handler om hvorvidt en måling blir det samme i andre 

sammenhenger og tider. For å måle den eksterne validiteten må kan ta i betraktning 

representativiteten av utvalget og om innholdsanalysens målingsprosess er naturtro, en faktor 

som kalles økologisk validitet (Neuendorf, 2017, s.125). Ved å gjennomføre en ny forskning 

og sjekke ekstern validitet er det også viktig å sørge for reproduserbarhet. 

 

3.5 Kvalitativ retorisk analyse 

For å besvare forskningsspørsmålene og bygge videre på funnene fra innholdsanalysen finner 

jeg det hensiktsmessig å i tillegg bruke en retorisk analyse. Med den kvantitative 

innholdsanalysen analyserer jeg det primære innholdet, mens med den kvalitativ retoriske 

analysen kommer jeg til å analysere det sekundære innholdet, det konnotative. Jeg vil gå mer 

i dybden med den retoriske analysen og se på bilde og tekst sammen.  
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Retorisk analyse er en tekstanalyse. I en tekstanalyse er den en nærhet mellom teori og 

gjennomføring ved en analyse av konkrete tekster (Østbye et.al. 2007, s.58). Med en 

tekstanalyse vil forskeren studere tekstene for å få kunnskap om hvordan de mottas og virker 

på mottakerne eller samfunnet som helhet. Avsenders henvendelsesform vil si noe om 

holdninger og forestillinger avsender har om mottakeren og hvem teksten er tiltenkt (Østbye 

et.al., 2007, s.73). Henvendelse handler ikke bare om det man ønsker å markedsføre, men 

også hvordan man kommuniserer til sin intenderte mottaker. Det er dette jeg kommer til å se 

på i min retoriske analyse. Hva er det Airbnb kommuniserer og hvilke elementer er det de 

bruker for å påvirke mottakernes engasjement?  

 

Jeg skal anvende en retorisk analyse som skal gå dypere i funnene fra innholdsanalysen slik 

at jeg tydeligere kan besvare mine forskningsspørsmål og til slutt problemstillingen min. Jeg 

skal se på kjennetegn ved bilder og tekst og på hvilken måte disse elementene påvirker 

mottaker til å engasjere seg innholdet. Rhetorica studens er betegnelsen av å bruke retorisk 

analyse og kritikk. Retorikk er overtalende kommunikasjon, det handler om evnen til effektiv 

overtalelse (Kjeldsen, 2006, s.20). Ved en retorisk analyse skal jeg se på konstruksjonen av 

meldingen, formen, valg av retoriske virkemidler og eventuelle troper teksten har. Det 

handler ikke så mye om hva teksten sier, men hvordan teksten bli presentert (Neuendorf, 

2017, s.10).  

 

3.5.1 Utvalg  

For å gjennomføre den retoriske analysen skal jeg sette bildene og tekst opp mot hverandre. 

Bilde og tekst ble kodet separat fra hverandre, så med en retorisk analyse vil jeg kunne se på 

dem i sammenheng. I den retoriske analysen skal jeg se på de 6 bildene med mest og færrest 

likes og kommentarer. Dette utgjør 24 bilder. Bildene ble funnet ved å se på gjennomsnittlig 

engasjement basert på antall følgere. Jeg kommer til å se på likheter og ulikheter ved bildene, 

sammen med teksten. Er det ulike ord og uttrykk som brukes i bildene som kan ha en 

betydning på engasjementet, eller er det bare bildet som har noe å si i forhold til 

engasjement? Jeg har valgt disse bildene for jeg i problemstillingen presiserer at jeg vil se på 

hva som skaper engasjement. Ved å se på de med mest og minst engasjement kan jeg trekke 

konklusjoner om dette.  
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4 Resultater fra innholdsanalysen 

I denne delen skal jeg se på funnene som samsvarer de fire forskningsspørsmålene mine. En 

diskusjon av funnene i kontekst av tidligere forskning og teoretiske begrep kommer i kapittel 

6. I denne delen kommer jeg først til å bruke en univariat analyse på alle variablene. Med en 

univariat analyse vil jeg beskrive én og én variabel (Østbye et.al., 2007, s.161). Først og 

fremst kommer jeg til å se på frekvensfordelingen av enheter i hver kategori. Til slutt 

kommer jeg til å bruke en bivariat analyse for å beskrive sammenhengen mellom to variabler. 

For hver variabel kommer jeg også til å se på om funnene i frekvensfordelingen er de som 

skaper mest engasjement. For å se på engasjement for hver variabel har jeg regnet ut ratioen i 

gjennomsnittlig engasjement med antall likes/antall følgere. Bilder med enhetene “vanskelig 

å fastslå” og “andre” har jeg valgt å ikke ta med i de univariate frekvensanalysene eller i de 

bivariate analysene.  

 

4.1 Hvordan bruker Airbnb fotografiske virkemidler i sin 

innholdsmarkedsføring?  

Her skal jeg se på de fotografiske virkemidlene utsnitt, perspektiv og linjer. Jeg skal 

analysere en og en variabel og for hver variabel utføres det en frekvensfordeling. Jeg skal 

beskrive innholdet til hver frekvensfordeling, og til slutt trekke funnene opp mot teori og 

diskutere hvilke fotografiske virkemidler Airbnb bruker i sin innholdsmarkedsføring. Etter en 

frekvensanalyse av hver variabel skal jeg se på hva som skaper engasjement. Ved å se på 

gjennomsnittlig engasjement for hver variablene får vi sett hvilke elementer skaper mest 

engasjement og om det samsvarer med funnene fra frekvensfordelingen.  
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Variabel 5: Utsnitt 
Tabell 1: Frekvensfordeling variabel 5: utsnitt  

 Frekvens Prosent Valid prosent Kumulativ prosent 

Ultratotalt bilde 292 44,6 44,6% 44,6% 

Totalbilde 248 37,9 37,9% 82,4% 

Halvtotalt bilde 76 11,6 11,6% 94% 

Halvnært bilde 21 3,2 3,2%  97,3% 

Nærbilde 18 2,7 2,7% 100% 

Total 655 100 100  
 

Frekvensfordelingen i tabell 1 viser at det er ultratotalt utsnitt som er mest brukt i bildene 

Airbnb legger ut på Instagram. Med et ultratotalt utsnitt vil hele fokuspunktet og omgivelsene 

vises og et slikt bilde vil gi en oversikt slik at mottaker har mulighet til å se store deler av 

området. Et ultratotalt utsnitt gjør det oversiktlig og mulig å navigere, i motsetning til et 

nærbilde der man bare ser et ansikt eller et bilde av en middag som vil gjøre at mottakeren 

sitter igjen med en del spørsmål om miljøet rundt. Et ultratotalt bilde viser også gjerne mer av 

utleiestedet slik at det ikke er noen spørsmål om hvordan det ser ut, mens et nærbilde ikke vil 

tilby det samme. Ultratotalt utsnitt er brukt på 44,6% av bildene, mens totalt utsnitt er brukt 

på 37,9% av bildene. Ser vi på tabell 2 så er det totalbilder som gir mest engasjement.  

 

Tabell 2: Utsnitt + Antall likes/Antall følgere  

Utsnitt Gjennomsnitt Prosent N Standardavvik 

Totalbilde 0,011575 1,16 % 248 0,0057041 

Ultratotalt bilde 0,010588 1,06 % 292 0,0051899 

Halvtotal 0,009224 0,92 % 76 0,0043202 

Halvnært bilde 0,008862 0,89 % 21 0,006417 

Nærbilde 0,004967 0,50 % 18 0,0020685 

Total 0,010594 1,06 % 655 0,0054162 

 

Både ultratotalt utsnitt og totalt utsnitt viser mer av omgivelsene som kan være grunnen til at 

de skaper mer engasjement. Ved å sammenligne utsnitt med andre variabler ser det ut til at 

det er visse bilder som får mer engasjement fordi det tatt i skogen, ved havet eller i en fin 

leilighet. Et totalbilde vil også fokusere mer på fokuspunktet enn et ultratotalt utsnitt vil 
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gjøre, og dermed er det tydeligere for eksempel hvordan en hytte, leilighet eller et rom vil se 

ut. Dette kan også være grunnen til at det skaper mer engasjement enn de andre utsnittene.  

 

Variabel 6: Perspektiv  
Tabell 3: Frekvensfordeling perspektiv   

 Frekvens Prosent Valid prosent Kumulativ prosent 

Normalperspektiv 573 87,5 87,5% 87,5% 

Fugleperspektiv 58 8,9 8,7% 96,2% 

Froskeperspektiv 24 3,7 3,7% 100% 

Total 655 100 100  
 

I tabell 3 ser vi at det er betydelig flest bilder som har normalperspektiv. Med et 

normalperspektiv har man utsikt mot horisonten, man ser rett frem og bildet er som oftest tatt 

fra øyehøyde. Som mottaker kan man kanskje kjenne seg mest igjen i et normalperspektiv da 

de ser bildet fra avsenders synspunkt.  

 
Tabell 4: Perspektiv + Antall likes/Antall følgere  

Perspektiv Gjennomsnitt Prosent N Standardavvik 

Fugleperspektiv 0,011795 1,18 % 58 0,0067496 

Normalperspektiv 0,010536 1,05 % 573 0,0053017 

Froskeperspektiv 0,009058 0,91 % 24 0,0040029 

Total 0,010594 1,06 % 655 0,0054162 

 

Et normalperspektiv vil ikke gi like mye følelser som et fugleperspektiv ville ha gjort. Et 

fugleperspektiv kan gi inntrykk av mektighet, mens et froskeperspektiv kan ha omvendt 

effekt med en følelse av å se opp på noe. I tabell 4 ser vi at det er fugleperspektiv som gir 

mest engasjement. Dette kan være fordi dette perspektivet skiller seg fra fleste bildene som 

har normalperspektiv. Det kan også være fordi et fugleperspektiv gir mer oversikt og en 

følelse av å være sterk og mektig.  
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Variabel 7: Linjer   
Tabell 5: Frekvensfordeling linjer 

 Frekvens Prosent Valid prosent Kumulativ prosent 

Horisontale linjer 176 26,9 43,3% 43,3% 

Vertikale linjer 158 24,1 38,9% 82,3% 

Diagonale linjer 72 11 17,7% 100,0% 

Total 406 62 100  

Vanskelig å fastslå 249 38   

TOTAL 655 100   
 

Linjer kan være vanskelig å fastslå, derfor er det hele 38% av bildene der det er uklart hvilke 

linjer de har. Frekvensfordelingen i tabell 5 viser at det er flest bilder med horisontale linjer. 

Bilder med horisontale linjer kan oppfattes som beroligende, harmoniske og stabile. Det er 

bilder som ofte blir ansett som vanlige og kan fort være litt kjedelig for mottaker. Vi ser også 

i tabellen at andelen horisontale og vertikale linjer ikke er så forskjellig. Det er 18 flere bilder 

med horisontale linjer enn med vertikale linjer. Vertikale linjer gir et mer mektig og sterkt 

inntrykk.  

 
Tabell 6: Linjer + Antall likes/Antall følgere  

Linjer Gjennomsnitt Prosent N Standardavvik 

Diagonale linjer 0,012318 1,23 % 72 0,0056054 

Vertikale linjer 0,011804 1,18 % 158 0,0058091 

Horisontale linjer 0,01046 1,05 % 176 0,0051625 

Total 0,011312 1,13 % 406 0,0055404 

 

Tabell 6 viser at det er verken horisontale eller vertikale linjer som har mest engasjement. 

Bilder med diagonale linjer gir gjennomsnittlig mest engasjement. Diagonale linjer vil gjøre 

bildet litt mer interessant for mottakeren. Linjene leder øynene gjennom bildet noe som kan 

gi en dynamisk følelse og en følelse av dybde. 
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4.2 Hvilken historie ønsker Airbnb å formidle ved bildene de deler på 

Instagram? 

Ved å se på hvilken historie Airbnb ønsker å fortelle gjennom bildene deres på Instagram så 

kan vi finne ut hvem de ser på som målgruppe, hvordan de posisjonerer seg i forhold til 

konkurrenter og hvordan de ønsker å bygge sin merkevare. Her skal jeg se på syv ulike 

variabler. Først ser jeg på subjekt i bildene, er det mennesker eller dyr i bildet? Deretter skal 

jeg se på stedsbeskrivende variabler slik som hvor bildet ble tatt, miljø, eksteriør og interiør. 

Til slutt ser jeg på variabelen aktivitet. Alle variablene, unntatt av variabel 2, vil bli satt opp 

mot engasjement for å se om historien Airbnb ønsker å fortelle faktisk genererer engasjement 

eller ikke.  

 

4.2.1 Subjekt  

Variabel 9/10: Mennesker 
Tabell 7: Frekvensfordeling mennesker  

 Frekvens Prosent Valid prosent Kumulativ prosent 

Ja 454 69,3 69,3% 69,3% 

Nei 201 30,7 30,7% 100,0% 

Total 655 100 100  
 
Frekvensfordelingen i tabell 7 viser at det er mennesker i 69,3% av bildene. Dette er mye mer 

enn forventet da det er uvanlig for utleiesteder å ha mennesker i bildene av eiendommen som 

skal leies. Bilder som vi kan identifisere oss i, slik som bilder med mennesker kan fremkalle 

ulike former for emosjonell identifikasjon. Dette kalles for ethos- og pathos-appell (Kjeldsen, 

2006). Et bilde er et ikon ved at det etterligner og den etterligningen fremkaller følelser hos 

mottakeren. Bilder av mennesker vil da i teorien være enkel å identifisere seg med og 

fremkalle følelser.  
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Tabell 8: Mennesker + Antall likes/Antall følgere  

Mennesker Gjennomsnitt Prosent N Standardavvik 

Nei 0,013073 1,31 % 201 0,0051575 

Ja 0,009496 0,95 % 454 0,0051645 

Total 0,010594 1,06 % 655 0,0054162 

 

Selv om det er mennesker i nesten 70% av bildene Airbnb har delt, kan vi se i tabell 8 at 

bilder uten mennesker skaper i gjennomsnitt mer engasjement, og det ganske tydelig. 

Sammen med miljø-variabelen er det også bilder uten mennesker som i gjennomsnitt generer 

flest likes. Vi kan si at følgerne til Airbnb på Instagram heller ønsker å se bilder som viser 

utleiesteder og opplevelser man kan ha gjennom Airbnb. Ved å ha mennesker på 70% av 

bildene sine fremstiller Airbnb seg som en bedrift som har en nærhet til sine brukere. De 

posisjonerer seg forskjellig fra andre i reiselivsbransjen ved å vise opplevelsene fra brukernes 

side og ikke bare reklamere for sine tjenester. Dette er selve kjernen i innholdsmarkedsføring. 

Som en delingsøkonomisk plattform er det jo menneskene som er grunnen til at Airbnb 

fungerer. Likevel er det ikke slik at bilder med disse menneskene gir mest engasjement.  

 

Variabel 11/12: Dyr 

Tabell 9: Frekvensfordeling dyr 

 Frekvens Prosent Valid prosent Kumulativ prosent 

Nei 615 93,9 93,9% 93,9% 

Ja 40 6,1 6,1% 100,0% 

Total 655 100 100  
 

På internett er det flere sider dedikert til søte dyr og deres små eventyr. En antagelse jeg 

hadde før jeg startet kodingen var at Airbnb bevisst valgte å ha med dyr i bildene da det er et 

element som kan gi en del engasjement. Ved å se om det er dyr i bildene får vi også sett på 

hvilken målgruppe de ønsker å nå, om det er dyrevennlige steder man kan leie og om dyr er 

en del av deres merkevare. Som frekvensfordelingen i tabell 9 viser så er det dyr på bare 

6,1% av bildene. Dette viser at Airbnb mest sannsynlig ikke bevisst tar med bilder av dyr og 

at det er et mer fokus på mennesker. Målgruppen kan sies å være folk som spesielt ikke er så 

interessert i dyr og som heller ønsker bilder som portretterer mennesker. Tabell 10 viser for 

så vidt at dette stemmer. Bilder uten dyr er de som gjennomsnittlig skaper mest engasjement, 



 42 

men forskjellene er så små at det er vanskelig å si om hva som vil generere mest 

engasjement.  

 

Tabell 10: Gjennomsnittlig likes basert på antall følgere på bilder av dyr 

Dyr  Gjennomsnitt Prosent N Standardavvik 

Nei 0,010606 1,06 % 615 0,0054261 

Ja 0,010407 1,04 % 40 0,005325 

Total 0,010594 1,06 % 655 0,0054162 

 

4.2.2 Stedsbeskrivelser 

Variabel 2: Hvor ble bildet tatt?  

Figur 1: Topp 10 landene/delstatene bildene er tatt 

 
Med variabel 2 får vi en oversikt over hvor i verden bildene er tatt. Som nevnt i forrige 

kapittel har jeg valgt å se på delstatene i USA hver for seg da de er ganske store og har ulike 

opplevelser og utleiesteder. I figur 1 har jeg bare tatt med de ti landene der det er tatt flest 

bilder siden det er til sammen 83 ulike land og delstater. Det er tydelig at California er mest 

avbildet. California er avbildet 114 ganger, mens USA er avbildet totalt 288 ganger som 

tilsier 44,9% av bildene. At flest bilder er tatt i California kan være fordi Airbnb startet i 

California, og at det er der hovedkontoret deres ligger. I bildene fra California er 21,7% ved 

hav/sjø og 45,6% er avbildninger av hus. Her kan det være at Airbnb ønsker å vise California 

som en attraktiv reisedestinasjon, at det er i nærheten av havet, og man kan leie for det meste 

hus i California. Ser vi på motivet så skiller California seg ut fra andre lokasjoner, med 

61,4% av bildene som ikke er utleiesteder, disse bildene er mest sannsynlig knyttet til den 
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nye satsingen Airbnb Experience. Siden Airbnb ble etablert i denne delstaten så er det sikkert 

at de fleste opplevelsene man kan booke gjennom Airbnb er mest gjennomførbar i California. 

Men er det bilder fra California som skaper mest engasjement? Tabell 11 viser at det er bilder 

fra Frankrike som gjennomsnittlig generer mest engasjement.  

 
Tabell 11: Gjennomsnittlig likes på topp ti steder bilder ble tatt 

Hvor ble bildet tatt Gjennomsnitt Prosent N Standardavvik 

Frankrike 0,013122 1,31 % 18 0,0054476 

Indonesia 0,012444 1,24 % 27 0,0040708 

Italia 0,012148 1,21 % 21 0,0071153 

Mexico 0,010985 1,10 % 40 0,0050572 

Portugal 0,010742 1,07 % 19 0,0051442 

California 0,009539 0,95 % 114 0,004846 

New York 0,008896 0,89 % 28 0,0052493 

Spania 0,008514 0,85 % 22 0,0035165 

England 0,008178 0,82 % 27 0,0037912 

Japan 0,007938 0,79 % 16 0,0030683 

Total 0,010067 1,01 % 332 0,0050196 

 

 

Variabel 13: Miljø  
Tabell 12: Frekvensfordeling miljø 

 Frekvens Prosent Valid prosent Kumulativ prosent 

By 122 18,6 30,5% 30,5% 

Skog 121 18,5 30,3% 60,8% 

Hav/Sjø 69 10,5 17,3% 78,0% 

Fjell 34 5,2 8,5% 86,5% 

Ørken 27 4,1 6,8% 93,3% 

Landsby 15 2,3 3,8% 97,0% 

Strand 12 1,8 3,0% 100,0% 

Total 400 61,1 100  
Vanskelig å 
fastslå 255 38,9   

TOTAL 655 100   
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Variabel 13 skal fastsette hvilket miljø bildet er tatt. Som nevnt tidligere i forrige kapittel vil 

miljø si noe om hva Airbnb ønsker å formidle. Det som kommer frem i tabell 11 er at Airbnb 

ønsker å fortelle to historier. Fleste avbildninger er av by og det kan tilsi at de vil vise 

storbylivet, hvor man kan finne perler å leie i en yrende storby. Andre historien er om det 

avslappende livet i skog og mark, om naturen og det bærekraftige. Ser vi bort fra enheten 

“vanskelig å fastslå” er det nærmere 70% av bildene fra ikke-bymiljøer. Bildene kan beskrive 

en flukt fra bylivet og inn i en ny verden man kan slappe av i. Bærekraft, som er en av 

trendene innenfor moderne markedsføring, kan bli kommunisert gjennom hvordan Airbnb 

ønsker å bygge merkevare og fortelle en historie. Airbnb er bærekraftig i det at de er en 

delingsøkonomisk plattform, de selger ikke fysiske produkter de bygger ikke nye utleiesteder. 

De er en plattform folk kan bruke for å leie andres leiligheter, i tillegg til å booke spennende, 

guidet opplevelser som ikke er vanlige hos andre reiselivsaktører.  

 
Tabell 12: Miljø + Antall likes/Antall følgere  

Miljø Gjennomsnitt Prosent N Standardavvik 

Skog 0,01281 1,28 % 121 0,0061408 

Ørken 0,011619 1,16 % 27 0,0043099 

Hav/Sjø 0,010843 1,08 % 69 0,0049225 

By 0,010552 1,06 % 122 0,0053396 

Fjell 0,010476 1,05 % 34 0,0052505 

Landsby 0,009887 0,99 % 15 0,0034814 

Strand 0,00685 0,69 % 12 0,0031021 

Total 0,011215 1,12 % 400 0,0054703 

 

I tabell 12 kan vi se at enheten skog skiller seg tydelig ut i gjennomsnittlig engasjement. 

Dette funnet kan bygge under det som ble nevnt tidligere at gjennom bildene formidler 

Airbnb en historie om en et liv utenfor travle byer og det moderne livets stress. Vi kan også 

se om engasjementet er påvirket av variabler. Ved å se på variablene menneske og miljø 

sammen ser vi at det er et høyere gjennomsnittlig engasjement på 1,54% på bilder i skogen 

uten mennesker. Også variabel, eksteriør, kan ha en påvirkning, der vi skal se på neste side at 

en av enhetene skiller seg tydelig fra resten når det kommer til engasjement.  
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Variabel 14/15: Eksteriør  

Det mest vanlige som er avbildet av eksteriør er hus. Ser vi bort fra enheten “vanskelig å 

fastslå” er hele 44,8% av bildene av hus. Dette kan være tydelige avbildninger av hus eller 

det kan være bygninger som ligner hus. Nest mest brukte motiv av eksteriør er hytter, deretter 

leiligheter på tredje. På mange av bildene er det vanskelig å fastslå hvor bildet er tatt da det er 

tatt innendørs, eller motivet er ikke tydelig nok. Flest avbildninger av hus kan tilsi at Airbnb 

ønsker å vise at man kan leie hus, men igjen så er over 30% av bildene “utradisjonelle” 

utleiesteder, slik som trehytter, båt, telt og annet. Airbnb har beveget seg fra å bare være en 

plattform der man kan leie en leilighet for en helg, til en plattform der man kan leie 

spennende plasser slik som husbåter, et rom i et orgel eller en leilighet i en heisekran.  
 

Tabell 13: Frekvensfordeling eksteriør 

 Frekvens Prosent Valid prosent Kumulativ prosent 

Hus 163 24,9 44,8% 44,8% 

Hytte 86 13,1 23,6% 68,4% 

Leilighet 62 9,5 17,0% 85,4% 

Båt 23 3,5 6,3% 91,7% 

Telt 17 2,6 4,7% 96,4% 

Annet 13 2 3,6% 100,0% 

Total 364 55,6 100  

Vanskelig å 
fastslå 

291 44,4 
  

TOTAL 655 100   
 

I tabell 14 ser vi at bilder av hytter gir gjennomsnittlig mest engasjement. Det er 15% flere 

likes og 48% flere kommentarer på hytter enn det er på hus og leiligheter. Vi ser også at telt 

får mer engasjement enn hus. De utradisjonelle utleiestedene generer i gjennomsnitt mer 

engasjement enn det de tradisjonelle utleiestedene gjør.  
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Tabell 14: Eksteriør + Antall likes/Antall følgere  

Eksteriør Gjennomsnitt Prosent N Standardavvik 

Hytte 0,014312 1,43 % 86 0,0057327 

Leilighet 0,012415 1,24 % 62 0,0051105 

Telt 0,012331 1,23 % 13 0,0044847 

Hus 0,0114 1,14 % 163 0,0055328 

Annet 0,010435 1,04 % 23 0,0050558 

Båt 0,009759 0,98 % 17 0,0036902 

Total 0,012156 1,22 % 364 0,0055124 

 

 

Variabel 16/17: Interiør  
Tabell 15: Frekvensfordeling interiør 

 Frekvens Prosent Valid prosent Kumulativ prosent 

Balkong 77 11,8 21,6% 21,6% 

Stue 64 9,8 18,0% 39,6% 

Soverom 58 8,9 16,3% 55,9% 

Hage 41 6,3 11,5% 67,4% 

Basseng 30 4,6 8,4% 75,8% 

Spisestue 25 3,8 7,0% 82,8% 

Kjøkken 20 3,1 5,6% 88,5% 

Annet 13 2,0 3,7% 92,1% 

Bad 10 1,5 2,8% 94,4% 

Restaurant 8 1,2 2,2% 97,4% 

Café 6 0,9 1,7% 98,9% 

Butikk 4 0,6 1,1% 100,0% 

Total 356 54,4 100  

Ingen 191 29,2   

Vanskelig å fastslå 108 16,5   

Total 299 45,6   

TOTAL 655 100   
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Variabelen interiør ser både på innendørs rom, utearealer tilknyttet en bolig og salgssteder. 

Frekvensfordelingen i tabell 15 viser at balkong er mest avbildet. Balkong kan være alt fra en 

takterrasse til en liten fransk balkong. Bilde av balkong vil fort skape en følelse av ro, det å 

slappe av. Det forteller oss at Airbnb er opptatt av å vise ikke bare selve rommene som man 

kan leie, men også andre egenskaper ved utleiestedet.  

 
Tabell 16: Interiør + Antall likes/Antall følgere  

Interiør Gjennomsnitt Prosent N Standardavvik 

Bad 0,01557 1,56 % 10 0,0065206 

Basseng 0,013967 1,40 % 30 0,006717 

Balkong 0,012817 1,28 % 77 0,0052185 

Soverom 0,012288 1,23 % 58 0,0054928 

Annet 0,011431 1,14 % 13 0,0049855 

Spisestue 0,010644 1,06 % 25 0,0047695 

Stue 0,010464 1,05 % 64 0,0045547 

Hage 0,009854 0,99 % 41 0,0041769 

Kjøkken 0,009385 0,94 % 20 0,0055668 

Restaurant 0,008788 0,88 % 8 0,004804 

Butikk 0,007575 0,76 % 4 0,0069231 

Cafe 0,006383 0,64 % 6 0,0035538 

Total 0,011487 1,15 % 356 0,0054047 

 

Det er få bilder av bad, men likevel er det det som skaper mest engasjement. Jeg tror ikke at 

bad i seg selv skaper mest engasjement, men at det må være noen andre elementer som 

påvirker dette. Vi kan se det opp mot variabel 13, miljø. Her skiller det seg ut at skog 

sammen med bad gir mest engasjement. Dette er gjerne bilder som er tatt fra et badekar eller 

dusj med utsikt over skog og mark, og det er bilder som mottaker gjerne kan drømme seg 

bort i. Slike bilder er en kontrast til andre bildene som blir lagt ut. Som vist tidligere er det 

mest bilder av by, noe som tilsier at et bilde av et nylig trukket badekar med en utsikt over de 

italienske åsene vil skape engasjement. Airbnb vender seg da mot de urbane følgerne som 

lengter etter en avslappende ferie uten storbylivets bråk og stress.  
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4.2.3 Aktivitet  

I variabel 18 så viser frekvensfordelingen i tabell 17 at det er bilder av mennesker som 

slapper av som er mest avbildet. Dette kan stemme med at det er flest avbildninger av 

balkong siden man som oftest slapper av på balkongen. Det er totalt 20 bilder som viser en 

balkong og mennesker som slapper av. Variabel 18 kan være vanskelig å tyde noen ganger da 

det ikke er helt klart hva menneskene avbildet gjør. Ofte er det bilder av folk som står og ser 

på noe eller går bortover en vei. Derfor er “annet” høyt oppe i frekvensfordelingen. Enheten 

“ingen” er også høy da dette er bilder uten mennesker i. Bilder med folk som slapper av 

støtter også under tanken om at Airbnb ønsker å nå ut til en urban målgruppe som skal 

drømme seg bort.  

 

Variabel 18/19: Aktivitet  
Tabell 17: Frekvensfordeling aktivitet 

 Frekvens Prosent Valid prosent Kumulativ prosent 
Avslapping 95 14,5 23,4% 23,4% 

Annet 55 8,4 13,5% 36,9% 

Sosialt 54 8,2 13,3% 50,2% 

Tur/Hiking 48 7,3 11,8% 62,0% 

Mat/drikke 45 6,9 11,1% 73,1% 

Turistattraksjon 27 4,1 6,7% 79,8% 

Bading 23 3,5 5,7% 85,5% 

Seiling 18 2,7 4,4% 89,9% 

Lesing 17 2,6 4,2% 94,0% 

Sykling 11 1,7 2,7% 96,7% 

Løping 10 1,5 2,5% 99,2% 

Shopping 3 0,5 0,7% 100,0% 

Total 406 62 100  
Ingen 204 31,1   
Vanskelig å fastslå 45 6,9   
Total 249 38   

TOTAL 655 100   
 

Selv om avslapping er det som er mest avbildet så viser tabell 17 at er det bading som skaper 

mest engasjement. Bading vil ofte konnotere ferie, og gjøre at mottakeren har lyst til å reise 
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bort. Aktiviteten bading er også ofte knyttet til hav og sjø som gir mer engasjement enn 

strand, fjell, landsby og by. I variabel 16 er det bilder av bad som får gjennomsnittlig flest 

likes, så det kan også være grunnen til at bading også gir mest engasjement. Ser vi på 

gjennomsnittlig engasjement med bading og bad basert på antall følgere er det på 1,65%.  

 
Tabell 18: Aktivitet + Antall likes/Antall følgere  

Aktivitet Gjennomsnitt Prosent N Standardavvik 

Bading 0,012852 1,29 % 23 0,0054438 

Avslapping 0,012534 1,25 % 95 0,0053643 

Seiling 0,010378 1,04 % 18 0,0062366 

Lesing 0,010088 1,01 % 17 0,0060192 

Turistattraksjon 0,009789 0,98 % 27 0,0054586 

Sosialt 0,008641 0,86 % 54 0,0049497 

Mat/drikke 0,00838 0,84 % 45 0,0045762 

Tur/hiking 0,008048 0,80 % 48 0,0027475 

Sykling 0,007364 0,74 % 11 0,0028518 

Annet 0,006913 0,69 % 55 0,0031054 

Løping 0,00638 0,64 % 10 0,0036456 

Shopping 0,005033 0,50 % 3 0,0010017 

Total 0,009554 0,96 % 406 0,0051153 

 

4.3 Hvilke ord bruker Airbnb for å formidle sin merkevare? 

Ord og uttrykk kan være med på å sette bildet i kontekst, fortelle hva mottakeren faktisk ser 

på eller endre oppfatningen man får av bildet. Ved å se på hvilke ord som er mest brukt 

kommer jeg til å finne ut hvilket fokus Airbnb har når de kommuniserer med tekst satt i 

sammenheng med bilder på Instagram.  

 

Variabel 20: Antall ord  

Antall ord sier noe om lengden av teksten og hvor mye tekst mottakeren må lese. Innholdet er 

også viktig når det gjelder teksten og hvorvidt det er interessant for mottakeren. Dette vil jeg 

se på i neste variabel. Gjennomsnittet på antall ord er 64, maks antall ord er på 213 og minst 

antall ord er 6. De fleste vil se på bildene fra mobilen sin, og vil derfor ikke ha muligheten til 

å se hele teksten da den ofte til blir gjemt etter tre linjer med tekst og ca. 20 ord. Folk må da 
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trykke på “mer” for å se resten av teksten. Da kan det bli mye å lese hvis det er over 100 ord, 

og første setningen må da gjerne være innbydende nok til at mottakeren velger å lese videre. 

Siden Instagram er en bildedelingstjeneste er det en antakelse at teksten ikke vil ha noe å si 

på engasjement, men dette kan være feil.  

 
Figur 2: Engasjement basert på antall ord i teksten 

 
Figur 2 viser en scatter-plot som brukes til å se på bivariate sammenhenger mellom to 

variabler på ratio-nivå. Her ser vi at det er mest engasjement på bilder med tekst på mellom 

25 og 100 ord. For å se om det faktisk er en korrelasjon mellom variablene har jeg brukt 

Pearsons r. Pearsons korrelasjonskoeffisient ser på graden av lineær korrelasjon mellom to 

variabler på ratio-nivå (Neuendorf, 2017, s.179). En korrelasjon er sterk jo nærmere 1 eller -1 

den er, og svak jo nærmere null den er (Foster et.al., 2015, s.188). Tabell 19 viser at det er en 

negativ korrelasjon på -0,382, som vil tilsi at det er en negativ korrelasjon mellom disse to 

variablene. Antall ord i teksten kan kanskje påvirke om mottaker kommer til å like bildet 

eller ikke. Selv om det er en svak korrelasjon kan vi se Pearsons r (tabell 19) i sammenheng 

med scatter-plottet (figur 2) at det er en viss korrelasjon mellom disse to variablene, og kan 

trekke en liten slutning om at en lengre tekst vil skape mindre engasjement enn en kort tekst  

på rundt 50 ord. 
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Tabell 19: Korrelasjon mellom engasjement og antall ord 

 
 

Variabel 21-42 

Ordene som er valgt i kommer fra et ønske om å se på hvor fokuset til Airbnb ligger. Ordene 

som er brukt over 100 ganger er local(206), home(166), stay (157), day(147),  experience 

(144) og walk (126). Resterende ord har blitt brukt fra 93 ganger, med ordet cozy nederst 

angitt 31 ganger. Ved å se på utviklingen av de 10 mest brukte ordene i 2017 i figur 3, så ser 

vi at fokuset på det nære med local, home og stay blir mer brukt utover året, men den som har 

mest økning er experience. Dette er på grunn av deres nye tjeneste Airbnb Experience og det 

er et tydelig mer fokus på det mot slutten av 2017. Med opplevelser kommer også aktiviteter, 

der walk blir mer brukt sammen med view. Day og explore har en nedadgående trend.  
Figur 3: De 10 mest brukte ordene utover året 2017.

 



 52 

Med ordene de velger å bruke kan vi se på hvordan Airbnb posisjonerer seg som 

reiselivsaktør og hvordan de skiller seg fra andre aktører. Ordene local og home kan være 

mye brukt for å vise at de er en delingsøkonomisk plattform og Airbnb ønsker å posisjonere 

seg som en motsetning fra hoteller. Det er sannsynligvis få hoteller som markedsfører det 

lokale og hjemlige på samme måte som Airbnb. 

 

Figur 4 viser at det var en økning av ordet travel i midten av året, for så at det gikk betraktelig 

ned mot slutten av året. Dette kan være i sammenheng med nye tjenesten Airbnb Experience, 

der det er mindre fokus på å reise, og mer fokus på å oppleve. Ordet away blir betydelig mer 

brukt noe som kan ha en sammenheng med at Airbnb heller vil fokusere på at folk kan 

“gjemme seg” fra omverden eller komme seg bort, i stedet for å reise (travel). Reising kan 

konnotere stress og mye styr, mens å komme seg bort (away) peker mer på å ta en pause og 

slappe av. I tillegg går også ordet beach opp, mens ordet host går ned. Host er også et ord 

som vanligvis blir mest brukt i sammenheng med utleiesteder og ikke sammen med Airbnb 

Experiences. Friends startet som en av ordene som var mest brukt i starten av året til å gå ned 

i bruk i løpet av året.  

 
Figur 4: Bruk av 12 av ordene utover året 2017 
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4.4 Hvilke elementer skaper mest engasjement på Airbnb sin 

Instagram? 

Som presisert i metodedelen vil jeg her se på engasjementet Airbnb har fått på deres bilder og 

hvilke elementer som får mest engasjement. Likes og kommentarer kommer til å bli målt på 

antall følgere, da Airbnb har hatt en økning av antall følgere på Instagram på nesten 1 million 

i løpet av 2017. Jeg vet ikke om alle de som har engasjert seg i bildene, enten det er med likes 

eller kommentarer, faktisk følger Airbnb på Instagram. Dette er vanskelig å finne ut og svært 

tidkrevende å kode, så jeg har valgt å tolke det dithen at alle likes og kommentarer kommer 

fra faktiske følgere.  

 

Variabel 3: Likes  

For å ha mulighet til å si noe om engasjementet må vi se på gjennomsnitt likes i løpet av året. 

Figur 5 viser et gjennomsnitt av likes for hver måned i 2017. Her ser vi at det er en nedgang 

frem mot juni, til det tar seg opp igjen i juli og øker frem mot desember.  

 
Figur 5: Gjennomsnitt av likes i løpet av 2017, uten antall følgere  

 
Airbnb startet med 1,49 millioner følgere på Instagram i januar 2017 og hadde 2,64 millioner 

følgere i slutten av desember 2017. Dette er en økning på 1,15 millioner følgere. For å se om 

økningen har noe å si på engasjementet har jeg sett på hvor stor prosentandel av følgerne som 

har likt bildene utover året. Jeg har valgt å bruke antall følgere fra 15. i hver måned for å få et 

ca. gjennomsnittlig tall. Stolpediagrammet i figur 6 viser at jeg har sett på hver måned i 2017 

og hvor stor prosentandel av følgerne som har likt bildene.  
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Figur 6: Prosentvis likes basert på antall følgere 

 
Det var en større prosentandel av følgerne som likte bildene i starten av 2017 enn i slutten av 

2017. Dette vil si at en økning av følgere ikke nødvendigvis vil føre til at en like stor 

prosentandel vil engasjere seg i bildene. Som figur 5 viser så er det en økning i antall likes, 

og det er mest sannsynlig på grunn av økningen av antall følgere.  

Bildet med flest likes ut fra antall følgere har likes på 59938 (Se vedlegg 2 for kilde til 

bildene). Dette bildet er fra Marrakech, Marokko, og viser en inngjerdet bakgård med 

basseng og to madrasser ved bassengkanten. Hele området er flislagt med for det meste 

grønne og hvite fliser, og med mange grønne planter som komplementerer et maleri av 

palmer og kaktuser.   

 
Bilde 1: Bildet med flest likes.  
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Bildet med færrest likes er også det som har flest ord i teksten. Det har også ganske få 

kommentarer, sett bare på kommentarer uten antall følgere er det en av bilene med færrest 

kommentarer. Bildet er et nærbilde av en mann kledd i dress som ser rett i kameraet. Som vist 

i variabel 5, utsnitt, så er det nærbilder som genererer minst engasjement. Et portrettbilde 

krasjer kanskje med forventningene til merkevaren til Airbnb som egentlig skal promotere 

reising og fine plasser man kan bo. 

 

Bilde 2: Bildet med færrest likes 

 
 

Variabel 4: Kommentarer 

Det skal mer til for at noen kommenterer et bilde enn at de liker det. Store merkevarer som 

Airbnb får veldig mange flere likes enn kommentarer. Man vil gjerne unngå at et bilde får 

flere kommentarer enn likes siden det ofte kan være på grunn av negative kommentarer, men 

i dette tilfellet tolkes det dithen at det er positivt med mange kommentarer siden de med flest 

kommentarer også har mange likes. I figur 7 ser vi gjennomsnittet kommentarer for hver 

måned i 2017. Det vi ser er en nedadgående trend, der gjennomsnittet i januar var opp mot 

300 og i desember rundt 150.  
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Figur 7: Gjennomsnitt av antall kommentarer hver måned:  

 
I figur 8 kan vi se at det er samme trend når man regner ut prosentvise kommentarer ut fra 

antall følgere. Som vi ser er variasjonen ganske liten, men det er en tydelig at antall 

kommentarer per måned går ned.  

 
Figur 8: Prosentvis kommentarer basert på antall følgere:  

 
Bildet med flest kommentarer er fra Teheran i Iran. Bildet viser to personer som står og ser 

på en vegg med fargerike fliser (se bilde 4, s. 65). Kommentarene handler om takknemlighet 

til beskrivelsen av Iran i teksten. Det ser ut som at de fleste som har kommentert er fra Iran. 

Bildet med færrest kommentarer er tatt i Illinois, USA (se bilde 6 i kapittel 5). Der er et bilde 

av en mor med sitt barn som ser på koifisk. Det er ikke tydelig at det er en fiskedam i bildet 

siden det er et nett over dammen. Bildet i seg selv er veldig utydelig, det er ikke et bestemt 

blikkfang.  

 



 57 

4.4.1 20 bildene med flest og færrest likes  

Tidligere i denne delen har jeg sett på frekvensfordelingen for hver variabel og deretter på 

gjennomsnittlig engasjement. Ved å se på de 20 bildene med flest og færrest likes kommer 

det også tydelig frem hva som fungerer og hva som ikke fungerer av elementer i bildene 

Airbnb legger ut på Instagram. I tabell 20 ser jeg på om det er noen tydelige forskjeller 

mellom de 20 bildene som har mest og færrest likes. Det som skiller seg ut med en gang er at 

eksteriør, interiør og aktivitet hos bilder som har lite engasjement ikke er tydelig nok. 

Hverken på eksteriør eller interiør er det klart hva som er avbildet. I tillegg til aktivitet, her er 

det “annet” som har blitt kodet flest ganger, og det innebærer birøkting, hagearbeid og 

basketball. Dette er aktiviteter som man kanskje ikke har lyst til å gjøre på ferie og som man 

ikke identifiserer seg så mye med. I tillegg er det rettet mot Airbnb sin nye tjeneste som folk 

kanskje ikke har fått med seg, og det blir utydelig hvem Airbnb ønsker å være som avsender. 

Perspektivet er likt, mens utsnitt og linjer er ulike. Utsnitt kan si noe om hvor nært vi faktisk 

ønsker å se ting. Et nærbilde av personer vi ikke kjenner er kanskje ikke så engasjerende, 

men et bilde av en utsikt over havet er noe vi mer kan drømme oss bort i og ønske oss til. 

Med linjene er det de vertikale bildene som gir mest engasjement, det er bilder som virker 

mer mektige, mens horisontale bilder er mer eller mindre rett frem og kan virke kjedelig. Det 

er mennesker i alle bildene som har minst like, og på bildene flest likes er det mennesker i 

nesten halvparten av bildene, men de skiller seg på andre måter. Her er det ikke menneskene 

som er i fokus, det er utleiested, opplevelsen eller miljøet rundt som er blikkfanget. Likevel 

som vi har sett tidligere i denne i dette kapittelet så er det bilder uten mennesker som 

genererer mest engasjement. Dette kan vi se på de 20 bildene med færrest likes der det er 

mennesker på alle. En mer inngående analyse av bildene med mest og minst engasjement blir 

gjort i den retoriske analysen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

Tabell 20: De 20 bildene med flest og færrest likes 

 Topp 20 Bunn 20 

Utsnitt Ultratotalt Nærbilde 

Perspektiv Normal Normal 

Linjer Vertikal Horisontal 

Mennesker 12 20 

Miljø Skog By 

Eksteriør Hytte Vanskelig å fastslå 

Interiør Balkong Ingen 

Aktivitet Avslapping Annet 

Antall ord 42 90 

 

Siden antall ord har noe si så er det interessant å se at bildene med færrest likes har over 

dobbelt så lang tekst enn de med flest likes. I tillegg er det interessant å se at ordene som er 

blitt kodet i denne analysen er mer brukt i bildene med færrest likes. Ordet som jeg mest 

assosierer med Airbnb, local, ble bare brukt i 1/20 ganger i bilder med flest likes, mens i de 

minst likte bildene ble ordet brukt 13/20 ganger. Det mest brukte ordet i det mest likte 

bildene er home og day som er brukt 5/20. Og hos bildene på bunn 20 er 6 av 20 utleiesteder. 

Antall ord er mindre på de mest likte bildene. De mest brukte ordene er tydeligst i bildene 

med minst engasjement.  

 
Figur 9: Mest brukte ordene i bunn 20: 
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4.4.2 Utleie 

Hvor mange bilder er det som har et utleiested som motiv? For å se både på hvordan Airbnb 

forteller en historie og hvordan de formidler Airbnb-opplevelser er det også interessant å se 

på hvor stor andel av bildene som er utleiesteder. Airbnb er jo en delingsøkonomisk plattform 

der man kan leie eller leie ut et rom, leilighet, hus, osv., men er de tydelige nok med deres 

merkevare på Instagram? For å finne ut om hvilke bilder som viser utleiesteder har jeg valgt å 

bruke alle bildene som inneholdt enhetene “stue”, “soverom”, “kjøkken”, “spisestue” og 

“bad” i variabel 16, interiør, i tillegg til kategoriene “hus”, “leilighet” og “hytte” i variabel 

14. Noen av bildene kan være feil da et hus kan også inneholde en restaurant eller café. 

Resterende har blitt kodet som miljø og blir da ikke tolket som et utleiested. Man kan anta at 

det er flere bilder av utleiesteder da det er resterende 113 bilder i variabel 16 som er 

vanskelig å fastslå. Bilder med utleiesteder er på 358 noe som utgjør 54,6% av alle bildene og 

antall bilder som ikke har utleiesteder er 297.  

 

Tabell 21 viser at det er noen få likheter mellom bilder med og uten utleiesteder. Begge har 

normalperspektiv og like stor andel avbildninger av dyr. Resterende variabler skiller seg fra 

hverandre.  
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Tabell 21: Prosent av kategoriene i hver variabel, utleie vs. ikke utleie 

 Utleie Ikke utleie 

Utsnitt   

- Total 53,9% 18,5% 

- Ultratotal 29,3% 63,0% 

Normalperspektiv 89,4% 85,2% 

Linjer   

- Vertikal 44,7% 31,5% 

- Horisontal 32,0% 57,9% 

Mennesker 56,1% 85,2% 

Dyr 6,1% 6,1% 

Miljø   

- Skog 44,3% 18,1% 

- By 25,9% 34,4% 

Aktivitet   

- Avslapping 44,2% 12,2% 

- Tur/hiking 3,1% 22,9% 

Antall ord  54 76 

 

Tabell 22 viser at det er bilder av utleiesteder som gjennomsnittlig får flest likes. Selv om de 

ikke har mye engasjement på ikke-utleie, men det er en viktig del av deres markedsføring og 

deres nye tjenester.  

 
Tabell 22: Prosentvis engasjement på utleiesteder basert på antall følgere 

Utleie vs. Miljø Gjennomsnitt Prosent N Standardavvik 

Utleie 0,012003 1,20 % 358 0,0056012 

Miljø 0,008895 0,89 % 297 0,004656 

Total 0,010594 1,06 % 655 0,0054162 

 

Jeg synes hvilke ord som er blitt brukt er interessant. I figur 10 ser vi at det er mer fokus på 

det lokale, opplevelser og “stay” når det ikke er et utleiested. Og det er et fokus på familie og 

hjem, og å “dra bort” på bilder av utleiesteder. Denne setningen går igjen i mange av bildene 
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som ikke er utleiesteder: “For more #AirbnbExperiences created and led by locals, and lots 

of places to stay, click the link in our bio”. Dette er også en av grunnen til at local, stay og 

experience er mye brukt i bilder som ikke er utleiesteder er fordi Airbnb lanserte i 2017 

Airbnb Experiences. I tillegg til å leie steder å bo kan folk også få tilbud om ting å oppleve 

den plassen de skal reise. Dette er opplevelser som gjerne er utenfor de mest brukte 

turiststedene og mer originale, lokale, opplevelser som man ellers ikke ville ha funnet.  

 

Figur 10: Ord brukt på bilder av utleiesteder vs. ikke utleie 
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5 Retorisk analyse 

For å adressere forskningsspørsmålene og kunne gå mer i dybden finner jeg det 

hensiktsmessig å bruke en retorisk analyse. Med denne kvalitative retoriske analysen vil jeg 

bruke funnene fra innholdsanalysen og analysere de seks bildene med flest og færrest likes og 

kommentarer. Jeg kommer til å bruke funnene fra forrige kapittel og svare på 

forskningsspørsmålene ved en mer dybdeanalyse. En retorisk analyse blir brukt i tillegg til 

innholdsanalysen da den kan finne ting en innholdsanalyse ikke kan. Fordi jeg har kodet 

bildene og tekstene hver for seg for den kvantitative analysen skal jeg nå se på bildene og 

analysere dem i sammenheng med teksten og omvendt.  

 

Jeg kommer til å bruke teori fra visuell retorikk, overtalelsesmidlene ethos og pathos, 

semiotikk og andre retoriske verktøy for å analysere disse bildene. Ethos er en 

overtalelsesteknikk, og jeg vil bruke ethos som et overordnet element i analysen for å se 

hvordan mottakerne av bildene blir “overtalt” til å like eller kommentere bildene, eller 

eventuelt hvorfor teknikken ikke fungerer og mottakerne ikke liker eller kommenterer. Ethos 

er troverdighet, det er selve inntrykket man får av teksten man leser eller ser. Ethos handler 

om hvordan man som mottaker oppfatter avsender. Pathos handler om overbevisning av 

følelser og hvordan avsender beveger mottaker.  Mottakers oppfattelse av avsender her blir 

da målt ut fra likes og kommentarer. Det jeg skal se på i henhold til ethos er ord og uttrykk 

som blir brukt (elocutio) og avledet ethos. Det å sette bilde og tekst opp mot hverandre i 

denne retoriske analysen vil gjøre det enklere å tolke bildene og ser på hva Airbnb faktisk 

ønsket å formidle med disse bildene. Dette ser jeg på i sammenheng med Roland Barthes 

begreper avløsning og forankring. Jeg skal også se på hvilke elementer som går igjen i 

bildene med mest engasjement versus de med lite engasjement. 

 

5.1 Bildene med flest likes og kommentarer 

Ved å se på bildene med flest likes og kommentarer vil jeg se om teksten er med på å 

forankre eller avløse bildet. Jeg vil gå gjennom ett og ett bilde, og i bilde 3 kan vi se at hvert 

bilde har fått et tall hver. Innenfor bilde 3 er nr. 1, 2 og 5 med flest likes også med i bildene 

med flest kommentarer. De vil bli gjennomgått bare én gang. Se vedlegg 3 for å se 

bildetekstene. 
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Bilde 3: Topp 6 bilder med flest likes.   

 
 

Bilde nr. 1 

Bildeteksten til dette bildet forankrer godt det som er i bildet. Teksten påpeker at det er et 

basseng der, at det er en plass folk ender opp med å være mot slutten av dagen, og implisitt sier 

at det er en plass man kan slappe av, “wind up”. På bildet ser plassen ganske bortgjemt ut og at 

det er et ganske privat område, men med teksten så påpekes det at det er en plass man kan få nye 

venner. Deretter sies det at utenfor er det en “stormende by” som man kan utforske sammen med 

de nye vennene. Teksten skaper en annen stemning og man kan leve seg mer inn i bildet. Her har 

også teksten en tropologisk funksjon. Teksten der det står “The pool exerts a subtle gravitational 

pull on all the guests”. Her er det gravitational pull som er en trope og er selve blikkfanget i 

teksten. Det er en interessant bruk av ord. Ser man på det semiologiske og selve 

setningsoppbyggingen med syntagme og paradigme er selve valget av gravitational pull som 

endrer inntrykket man får av teksten. Her kunne de ha valgt andre ord slik som tempting water, 

cooling water eller green hue.  

 

Bilde nr. 2 

Bildet er av et bygg eller en vegg som prydes av fargerik fliser. To personer står og ser på 

veggen med ryggen til kameraet. Teksten handler ikke om noe av det bildet viser av avløser 
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bildet. Teksten handler om Iran og hvordan landet kan kalles kjærlighetens land, siden 

fotografen hadde aldri opplevd så mye kjærlighet noe annet sted. En grunn til at bildet fikk så 

mye engasjement som det gjorde var at det ble lagt ut to dager etter Trump administrasjonens 

“travel ban” ble satt i gang, og Iran var et av landene som ble berørt. Bildet og teksten sier ikke 

noe om hvor man kan bo, men handler om Iran i sin helhet. Bildet er også fargerikt og 

iøynefallende. Denne teksten har også en trope som gjør at man vil oppleve bildet annerledes, 

ved å sammenligne Iran til Paris, the city of love, og kalle Iran for, the country of love.  

 

Bilde nr.3 

Bildet er av en kvinne som sitter i en vinduskarm og ser ned på en gondol-båt som navigerer seg 

mellom de smale vannveiene i Venezia. Det er et lyst bilde, med jordfarger, og det ser nesten litt 

kaldt ut. Bildet ble lagt ut i Januar 2017, så det kan være grunnen til at det ser kaldt ut. 

Menneskene i båten er godt kledd med lue og tykke jakker. Først vil man tenke at hun sitter og 

nyter utsikten, med et pledd rundt seg og en kopp kaffe i hånden. Teksten kommuniserer noe 

annet, den sier at man må sjekke de lokale trafikkforholdene før man går ut for dagen.  

 

Bilde nr. 4 

Dette er bildet med flest likes hvis man ser bort fra antall følgere. Dette bildet er fra Noosa, 

Australia. Motivet er to mennesker, et barn og en kvinne. Kvinnen sitter i sofaen og ser bort på 

barnet. Barnet står oppreist ved enden av sofaen ved et bord. Blikkfanget i dette bildet er den 

grønne, bugnede jungelen utenfor. Dette er et hus som har to etasjes høye vinduer som er vendt 

ut mot en jungel. Teksten implisitt påpeker at denne plassen er familievennlig. Den sier også at 

det er koalaer rett utenfor, noe som gjør bildet enda mer eksotisk enn det allerede er.  

 

Bilder nr. 5 

Motivet i dette bildet er en A-formet hytte som er omringet av høye furutrær. Det er snø på 

bakken og lysene på hytten gir et inntrykk av varme og det er en innbydende velkomst til de som 

ankommer hytten. I teksten er det er tydelig at det er en hytte man kan leie gjennom Airbnb. 

Teksten, “long day on the slopes”, avløser bildet med å fortelle at hytten er i nærheten av et 

alpinanlegg. I teksten er det også en trope, “feel yourself start to melt”. To melt handler om å 

kjenne at du blir varm, og er en god kontrast til det kalde miljøet utenfor hytten.  
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Bilde nr. 6 

Bildet viser et kjøkken og en mann som sitter og leser på kjøkkenbenken. Det er planter i hele 

taket og kjøkkenet bærer et rustikt preg. Bildet er tatt i Ho Chi Minh-byen i Vietnam, og teksten 

henviser til District one som er midt i byens “bustling centre”. De skriver også at det er flere rom 

i denne leiligheten, som er en balanse mellom chic og beroligende, men med de store vinduene 

og det grønne taket gjør det kjøkkenet til det beste stedet å slappe av. Kjøkkenet er en kontrast til 

det yrende livet som vi vil anta er rett utenfor og er en overraskende oase med grønne elementer 

og hjemlige trekk. 

 
Bilde 4: Topp 6 bilder med flest kommentarer.  

 
 

Bilde nr. 3 

Bilde er av en brun trehytte, omringet av skog. Fotografen står på en hengebro og fotograferer 

hytten. Det er hengt opp lyslenker som skaper en koselig stemning. Dørene på hytten er åpen og 

på noe som ser ut som en balkong så er det en dobbeltseng. I dobbeltsengen ligger en kvinne og 

viser peacetegn og tydelig nyter denne fantastiske opplevelsen av å være på hytten. Bildet gir et 

inntrykk av å være adskilt fra omverden. Det er nesten som et eventyr. Sollyset slipper inn 

gjennom de grønne trærne og skaper en svalende skygge i hytten. Teksten fokuserer på sengen 

og sier at skillet mellom innendørs og utendørs er så 2016. Dette bildet er også en del av 
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#TreehouseTuesday. Teksten forankrer bildet og tilfører ikke så mye nytt til tolkningen mottaker 

vil ha av bildet.  

 

Bilde nr. 4 

Dette er også et bilde av en trehytte. Det ser ut som at hytten er ganske høyt over bakken og er 

laget i lysere tre. Likevel glir godt inn i omgivelsene. Hytten er bygd mellom høye furutrær og 

det er tydelig en bro som går over til noe annet der fotografen tar bilde fra. Det er et menneske 

som står og ser utover skogen. I forhold til mennesket ser hytten veldig stor ut. Lyset mellom 

trærne er duse farger i gult og blått og får det til å se litt kjølig ut. Bildet gir inntrykk av at man 

er langt inn i skogen, et stykke unna sivilisasjonen. Teksten der i mot avløser bildet i den 

forstand at det sier at fra denne hytten har man en utsikt over en stor organisk gård, og det er 

sauer som går i nærheten. Så den personen som ser ut over skogen, ser egentlig utover et jorde 

eller en gård.  

 

Bilde nr. 5 

Dette bildet er også av en trehytte. Denne hytten er rød og står i kontrast til de mørke trærne som 

er tynget og dekt av snø. Bildet har et julepreg i seg og har det mange vil kalle for julestemning. 

Fotografen har tatt bildet på en bro som leder inn mot hytten. Området rundt er det vanskelig å si 

noe om, men det ser ut som at hytten er i en furuskog. Teksten gir også mer et 

stemningsskapende inntrykk der det spiller på det koselige ved hytten. Inne er det en varm peis, 

med hjemmelaget blåbær-kambucha og Netflix. Med Netflix så kan det antyde at det faktisk er 

internettilkobling til hytten og at det ikke er så langt unna allfarvei som det først ser ut til.  

 

5.2 Bildene med færrest likes og kommentarer 

Her kommer jeg til å gå gjennom bildene med færrest likes og kommentarer og se om 

bildeteksten er med på å forankre eller avløse bildet. Innenfor bilde 5 er nr. 6 også med i 

bildene med færrest kommentarer. Det vil bli gjennomgått bare én gang.  
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Bilde 5: Bunn 6 bilder med færrest likes.  

 
 

Bilde nr. 1 

Som resten av bildene på med færrest likes og kommentarer viser ikke dette bildet et utleiested. 

Bildet er av en eldre mann som har på seg en blå dress med rød vest og han ser rett i kamera. 

Bildet er kuttet fra brystet og opp. Det er et blåskjær i bildet og lyset kommer inn fra høyre side. 

Ser man bare bildet vil man ikke tenke at det er fra Airbnb sin Instagram-profil. For å finne ut av 

det må man lese teksten. Denne mannen er en av mange verter i Harlem. Han kalles for Dapper 

Dan, og er “Hip Hop-motens gudfar”. Man kan bli med ham på en tur til hans butikk og høre 

mange historier om hvordan hans mote ble populær. Han er en av guidene i Airbnb Experience.  

 

Bilde nr. 2 

Dette er et portrett av en person som ser direkte inn i kameraet. Bildet er tatt fra nakken og opp. 

Personen står foran en mørkegrønn bakgrunn. Teksten er et sitat som vi må anta kommer fra 

personen selv. Det handler om at hen har endelig akseptert seg selv, og er komfortabel i egen 

kropp, og trenger ikke kategorisering eller merkelapper for å vite hvem de er. Dette bildet er en 

av mange i kampanjen #weaccept. Denne kampanjen kom i ettertid av reiseforbudet til Trump 

administrasjonen.  
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Bilde nr. 3 

Bildet viser fire personer som løper på en asfaltert vei i et boligområde. Det ser ut som at det 

nylig har regnet. Bildet er veldig lyst, og utsnittet er ganske tett på de som løper, så man får ikke 

noe inntrykk av området rundt. Med teksten får vi vite at det er en del av nye tjenesten Airbnb 

Experience. Her er det Gelin som student på Universitet i Havana som kan ta deg med på en 

løpetur gjennom byen. Teksten frister leseren med beste plassene å spise, danse og henge. Også 

hvor man kan få ferskpresset sukkerrørjuice. Det gir et annet inntrykk av bildet, da vi bare ser er 

folk som jogger. Ingenting i dette bildet tilsier at man skal spise, danse eller drikke 

sukkerrørjuice. 

  

Bilde nr. 4 

Dette er et nærbilde av noen som tegner en tegneserie, og som tabell 2 (s.37) viser så er det 

nærbilder som gjennomsnittlig generer færrest likes. Hvis man til nå er kjent med Airbnb 

Experiences så vet man vel at dette er en opplevelse du kan få av en vert, men hvis man går inn 

på Airbnb sin Instagramprofil for første gang og ser dette bildet kan det være noe uventet. 

Teksten henviser til at man kan oppleve hvordan det er å være animatør i Praha. Bildet skiller 

seg ut fra resten av bildene ved at det ikke bærer samme preg som andre bilder som også er en 

del av Airbnb Experiences. Det ser mer ut som et illustrasjonsbilde for et animasjonsbyrå enn et 

bilde for en plattform som har spesialisert seg på utleie.  

 

Bilde nr. 5 

Bildet er et portrett av en mann. Mannen har svart skjegg og mørkt hår og han ser rett inn i 

kamera og bildet er tatt fra nakken og opp. Dette bilde er også en del av #weaccept-kampanjen 

og ble lagt ut samme dag som bilde 2. Det at disse bildene ble lagt ut på samme dag kan være en 

av grunnene til lite engasjement. Bildene hadde også mer eller mindre samme budskap. Teksten 

har en avløsende effekt på bildet Teksten er et sitat som handler om aksept mellom mennesker 

og hvordan det kan være en samlende kraft. Det gir et inntrykk av at det er personen i bildet som 

har sagt sitatet.  

 

Bilde nr. 6 

Bildet viser tre personer som står med ryggen til fotografen. Alle har på seg sekk og klær som 

ser litt sporty ut, som om de skal eller er på en litt lengre tur. Det ser ut som at de er på en båt og 

ser ut mot en city skyline. Hverken tekst eller bilde viser tydelig hvilken by dette bildet er fra, 

men ut i fra geo-taggen over bildet ser man at bildet er tatt i Seattle, Washington. Teksten nevner 
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Puget Sound, Olympic National Park, Hurricane Ridge, Lake Crescent og Marymere Falls, så 

det er en tekst som inspirerer til å dra på opplevelser eller turer.  

 

Bilde 6: Bunn 6 bilder med færrest kommentarer.  

 
 

Bilde nr. 1 

Motivet i bildet en mor og ett barn. Moren bærer barnet. De står på en platting og bak dem er det 

en plen og flere trær. Helt fremst i bildet er det et svart nett. Mor og barn ser på noe, men det er 

ikke tydelig hva de faktisk ser på. Teksten avløser bildet og sier at under denne nettingen så er 

det koifisk. De oransje fiskene kan man se tydelig etter å ha lest teksten. Dette bildet er tatt fra 

en av opplevelsene man kan ha gjennom Airbnb. Teksten sier at hvis man vil være med på denne 

opplevelsen kan man lære mer om koifisk og hvordan å ta vare på dem.  

 

Bilde nr. 3 

Dette er et bilde av seks personer som sitter på en trapp foran en bygning i hvit stein. Bak dem er 

det en stor brun dør som har doriske søyler på hver side og en bue som går over døren. Det er 

tydelig en person som forklarer noe mens resten lytter nøye etter. Personen som snakker ser 

engasjert ut, det kan se ut som at de sitter ved trappen til et universitet, den som forteller er en 

professor mens resten er elever som er ivrige etter å lære. Teksten sier at den lokale forfatteren 
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Francois vil vise folk East London. Det er en opplevelse gjennom Airbnb Experience. Bildet gir 

heller ikke et inntrykk av at man er i East London. 

 

Bilde nr. 4 

Dette bildet er ganske hverdagslig, og har ikke noe spesielt ved seg. Motivet i bildet er fire 

mennesker som står i en bakgård og snakker sammen. Man kan se to mursteinsbygninger på fire 

etasjer. Det er et lyst bilde og fargene er ganske nøytrale og duse. Det er ikke noe tydelig 

blikkfang i selve bildet. For å vite hva som faktisk er avbildet så må man gå til teksten. Her står 

det at dette er en del av opplevelser til Airbnb der folk kan oppleve Amsterdam og områder som 

har tidligere blitt okkupert av kunstnere.  

 

Bilde nr. 5 

Motivet i dette bildet er to kvinner som ser ut til å tørke blomster på et tøystykke. Det ser ut som 

at de er i en hage, det er mange grønne planter og trær rundt dem. Den ene kvinnen har rosa hår 

og den andre har på hatt og de ser begge veldig oppslukt i det de gjør. Teksten forankrer bildet 

og sier at dette bildet er fra Los Angeles og det er Aubrey som kan vise deg hvordan du kan lage 

fargestoff fra blomster. De står og farger et hvitt tøystykke. Airbnb legger også til en liten 

fristelse på slutten: “Also: there will be mimosas.” 

  

Bilde nr. 6 

Dette bildet er ganske lyst og det er utydelig hva som foregår. Bildet er tatt mot et vindu i 

dagslys som gjør at personene som er i bildet blir mørke. Motivet er to menn som gjør noe 

sammen. Den ene sitter med ryggen til kameraet, og ser ut til å ha et lerret foran seg. Den andre 

står oppreist med en klut og ser ut til å være klar til å hjelpe til. Lyset kommer gjennom store 

industrielle vinduer og rommet ser ut som en kreativ arbeidsplass. Teksten avløser bildet og sier 

at det dette er studioet til Ko, som er en artist som er fra Brooklyn. Han vil vise deg gatekunst og 

kanskje det er mulighet til å bli med ham til studioet hans og male.  

 

5.3 Retorisk analyse av bildene med mest og minst engasjement 

Airbnb er avsender av bildene og teksten og de bruker bildedelingstjenesten Instagram til å 

dele bilder som de enten har tatt selv eller som brukere av Airbnb har tatt. Mottakerne for 

disse bildene er folk som mest sannsynlig følger Airbnb på Instagram og har en interesse i 

deres tjenester. Mottakerne kan også være mennesker som er interessert i reise, kanskje de 
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søker inspirasjon, eller de har allerede brukt Airbnb sine tjenester og følger dem på Instagram 

på grunn av en positiv opplevelse.  

 

5.3.1 Autentisitet 

Ethos er vedvarende følelser og på denne måten kan man si at bedrifter kan bruke ethos til å 

bygge merkevare, mens pathos er kortvarige følelser og brukes til å engasjere mottakerne. 

Kjeldsen sier at begrepet image kan knyttes opp mot ethos og det handler om avsenders stil, 

væremåte og oppførsel (2006, s.118). Image kan oversettes til merkevarebygging, altså 

hvilken merkevare ønsker Airbnb å være? Bildene med mest engasjement viser eksotiske 

steder man kan oppleve, og steder som man vanligvis kanskje ikke ville dratt til. Men det er 

ikke nødvendigvis bildene med mest engasjement som viser hvilken merkevare og historie 

Airbnb ønsker å fortelle. Autentisitet er viktig i ethos og en av de mest moderne 

troverdighetsverdiene (Kjeldsen, 2006, s.122). Autentisitet handler om at avsender skal 

fremstå som seg selv. For å ha autentisitet man må fremstå som spontan, ekte og naturlig, 

kommunikasjon må være jevn, hverdagslig og behersket uten noen retoriske stiltrekk og 

uttrykk (Kjeldsen, 2006, s.123).  

 

For at Airbnb skal være autentisk må de fremstå som jevne. De har en kampanje om deres 

nye tjeneste #AirbnbExperiene gjennom store deler av året, som startet i mars og ble brukt 

hele 77 ganger og fortsatte til slutten av desember, og mest sannsynlig over i 2018. De er 

også jevn med bruken av hashtaggen #TreehouseTuesday. Den ble for så vidt bare brukt 8 

ganger fra januar til april, men hver gang det ble brukt skapte det mye engasjement. På 

bildene med mest engasjement er tre av seks bilder fra denne kampanjen. Selv om Airbnb 

markedsfører det å reise bort til nye steder, å oppleve noe nytt i lokale omgivelser, så 

fremstår de også noe hverdagslig. Ut i fra bildene med flest likes kan noe av det virke 

hverdagslig. Det er noen som leser, leker og slapper av. Men ser man nærmere på hva bildene 

fremstiller er det faktisk ikke så hverdagslig. Hvor mange er det som faktisk sitter på en 

kjøkkenbenk og leser en bok? Alle bildene er ganske eksotiske og vil ikke oversettes til en 

hverdagslighet som mange vil kjenne seg igjen i. Heller ikke i bildene med mist likes er så 

hverdagslige. Bilde 3 med færrest kommentarer er det flere personer som løper sammen, men 

sett i sammenheng med teksten er det en del av Airbnb Experiences og en måte å oppleve 

Havanna, Cuba. Mindre hverdagslige er bildene med flest kommentarer, alle disse er 

eksotiske steder man sjelden er eller drar til. Det er bilder av trehytter, hytter, flotte steder 



 72 

med fargerike fliser og grøntområder. Dette er steder man gjerne drømmer seg bort til i 

hverdagen, men som man mest sannsynlig ikke drar til. Det er bilder som skaper 

nysgjerrighet og kan inspirerer til reising. De kan inspirere til å dra til disse stedene, men folk 

kan ende opp steder i nærheten, samme land, område, det kan være for dyrt og man må 

prioritere andre ting. Bildene med færrest kommentarer ser mer hverdagslige ut. Alle 

inneholder mennesker som holder på med en aktivitet. Noen lager kunst, noen prater, noen er 

på tur. De er mer tilgjengelige for allmennheten og er muligens litt for enkel å identifisere seg 

med, slik at de ikke skaper nok engasjement fra mottakerne.  

 

Hvordan kan vi se på bildene om Airbnb er behersket i sin kommunikasjon på Instagram? 

Når man setter bildene opp mot hverandre ser man en tydelig trend for hva som skaper 

engasjement og ikke. Farger, eksotiske steder, nye impulser og inntrykk skaper engasjement. 

Mens portrettbilder av mennesker, lite miljø, svake farger, utydelige motiv og bilder utenfor 

utleiesteder skaper mindre engasjement. Beherskelse kan også sees på i sammenheng med at 

det lite retoriske stiltrekk og uttrykk (Kjeldsen, 2006, s.213). Dette gjelder ikke Airbnb sine 

tekster på Instagram. Mange av ordene brukes for å tiltrekke mottakeren nærmere bildet og 

følelsen av å faktisk være til stede. Ser vi på bildet og teksten med flest likes har teksten ord 

som: “perfect place”, “make new friends”, “explore this beautifully tumultuous city” og “the 

pool exerts a subtle gravitational pull”. Dette er uttrykk som skaper en slags romantisk 

stemning, en ønsket måte å oppleve verden på. Flere uttrykk som tydeligvis er retorisk 

tiltenkt til å påvirke mottakeren til å engasjere seg, kan vi se på bilde nummer 5 med flest 

kommentarer; “There’s no reason to go out when there’s a warm cozy fire, homemade 

blueberry kombucha”. Ingenting av dette bildet tilsier at denne hytten har en “warm cozy 

fire”, men med teksten så skapes det en forventning og en annen følelse. Bildet i seg selv er 

litt kaldt med snøen og tunge trær, men teksten løfter det opp til et nytt nivå av “cozyness”. 

Det er tydelige retoriske uttrykk i bildene med færrest likes og kommentarer også, men her 

har Airbnb ikke truffet på samme måte som på de med mest engasjement. Her er det lange 

tekster og forklaringer og som mottaker får man ikke tak i selve essensen av bildet og teksten. 

Mottaker kan fort bli distrahert av så mye tekst og bare gå videre. Bildet skal gjerne snakke 

for seg selv, mens teksten skal legge til det mystiske, det romantiske og lokkende.  
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5.3.2 Overtalelsesmidler og retoriske kvaliteter  

Ethos blir delt opp i tre former fordi den forandrer seg hver gang man kommuniserer. Den 

første formen er innledende ethos. Dette er oppfatningen mottaker har av avsender før talen. 

Denne oppfatningen er avgjørende for hvordan mottaker vil tolke avsender og selve 

budskapet. Eksempler på innledende ethos hos Airbnb på Instagram kan være negative 

kommentarer som ikke har noe med innlegget å gjøre. “Customer service is the worst with air 

b b, chasing a payment for 6 weeks now from them for a guest that stayed for a week in my 

whole flat and air b b have not paid me”. Her er det tydelig noen som har bare gått inn for å 

legge igjen en negativ kommentar. Avledet ethos er oppfatningen mottaker har under 

kommunikasjonen. Det er mottakers oppfatning av de retoriske valgene og handlingene 

avsender tar. Avledet ethos ser jeg på som likes, det er selve engasjementet som gjerne skjer 

når mottaker ser bildet og tolker bildet. Likes passer mer inn i avledet ethos enn 

kommentarer, da kommentarer gjerne kommer etter å ha mottatt innholdet. Dette regnes som 

endelig ethos, det inntrykket mottaker sitter igjen med etter kommunikasjonen. Endelig ethos 

er litt vanskelige å se, men hvis man ser på kommentarene tolker jeg det som de fleste 

tilbakemeldingene og inntrykkene mottakeren sitter igjen med.  

 

Bilder er indeksikalske, det er en årsakssammenheng mellom det som er avbildet og bildet. Et 

bilde er også ikonisk ved at det henviser til eller representerer noe annet. En ikonisk funksjon 

er når visuelle tegn appellerer tilskueren. Det som er appellerende med bildene til Airbnb er 

at de avbilder noe eksotisk, eksklusivt og spennende. Det er ikoner av reise, av opplevelser 

og ferie. Som nevnt så sier Kjeldsen (2006, s.267) at bilder med mennesker kan fremkalle 

forskjellige former for emosjonell identifikasjon, og dermed føre til ethos-appell. Bilder med 

mennesker i fokus skaper mindre engasjement enn uten. Går vi tilbake og ser på tabell 8 

(s.48) er det bilder uten mennesker i fokus som skaper mest engasjement. Bilder vekker 

følelser ved måten de viser noe på, det er gjennom pathos at mottaker blir engasjert. Pathos 

kan brukes i for eksempel perspektivet, slik som fugleperspektivet som generer mest 

engasjement som kan fremkalle en følelse av å være mektig. Dette er også det som kalles 

retorisk evidens. Alle bilder har en iboende evidens, en visuell avbildning slik at personer og 

hendelser fremstår som levende for mottakers øyne. Bildene med mest engasjement kan da 

sies å ha sterk retorisk evidens og ikonisk funksjon siden de appellerer til mottaker, og en 

pathos som påvirker mottakerens følelser og muligens handlinger.  
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6 Diskusjon og konklusjon 

I denne delen vil jeg diskutere funnene fra både innholdsanalysen og den retoriske analysen 

opp mot det teoretiske rammeverket og tidligere forskning. Først kommer jeg til å ha en 

generell analyse av Airbnb og deres innholdsmarkedsføring på Instagram, før jeg besvarer og 

diskuterer, forskningsspørsmålene hver for seg. Før jeg konkluderer vil jeg trekke frem 

begrensninger i oppgaven og hvilke muligheter den kan gi ved videre forskning. I 

konklusjonen kommer jeg til å besvare problemstillingen. 

 

Markedsføring handler om å eksponere kommende kunder eller forbrukere for et produkt 

eller tjeneste slik at det får en allmenn aksept hos målgruppen og som kan lede til profitt. I 

mars 2018 hadde Airbnb 150 millioner brukere, 640 000 verter og 4 millioner registrerte 

utleiesteder (DMR, 2018). De har også 3,1 millioner følgere på Instagram, 670 000 følgere på 

Twitter og 13,6 millioner følgere på Airbnb (socialblade, 2018). Ut fra disse tallene kan man 

si at Airbnb har fått en allmenn aksept, og denne aksepten kan ha ført til at Airbnb har valgt å 

forbedre og videreutvikle deres eksisterende tjenester. Kietzmann et.al. (2011) sier at ved 

fremveksten av sosiale medier ser det ut til at kommunikasjon fra bedrifter har blitt 

demokratisert. Dette betyr at de som tidligere hadde makten i markedsføring og PR har gått 

fra å være reklamebyråer til individer og bedrifter som kan selv skape og dele innhold, enten 

det er på blogger, egne nettsider eller sosiale nettverk. Og det er dette innholdsmarkedsføring 

handler om; Hvordan bedrifter kan bruke innhold til å skape tillit og tiltrekke og beholde 

kunder.  

 

Det er dette som gjør at innholdsmarkedsføring skiller seg fra tradisjonell markedsføring. 

Markedsføringen har gått over fra paid media til owned og earned media. 

Innholdsmarkedsføring handler om owned media, å skape eget innhold på egne premisser og 

plattformer. I tillegg er earned media en viktig faktor for innholdsmarkedsføring siden det 

ikke vil koste noe, og det bygger videre på WoM som er et ønsket mål. I owned media må 

innholdet ha en narrativ karakteristikk og være underholdene og kommunisert på en slik måte 

at mottakerne ikke oppfatter det som reklame, eventuelt markedsføring. Det er dette Baetzgen 

& Tropp (2015) peker på i en av deres åtte suksessfaktorer for bedrifter som de kaller for 

ikke-reklameappell, at innholdet må ha et journalistisk format. Airbnb kan sies å bruke 

innholdsmarkedsføring på Instagram for å opprette forholdet mellom allerede etablerte 

kunder og kommende kunder. De poster bilder en til tre ganger om dagen. Dette gjør de for å 
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holde en kontinuerlig frekvens og flyt av innhold slik at de som følger dem blir eksponert 

daglig av Airbnb sin merkevare. Dette vil også øke mulighetene for kontakt med kundene og 

bygging av merkevarebevissthet (Baetzgen & Tropp, 2015). Dette kan skape en viss 

avhengighet til innholdet eller en parasosial interaksjon mellom bedrift og bruker (Tsai & 

Men, 2013).  

 

Brukergenerert innhold er viktig for innholdet som Airbnb deler på Instagram. 503 av bildene 

som ble delt i 2017 var fra brukere av Airbnb sine tjenester. Disse bildene hadde brukerne 

lagt ut på egen Instagramprofil og Airbnb har lett aktivt etter folk som har brukt utleiestedene 

deres og spurt om tillatelse til å bruke bildene. Bildene finner de ved hjelp hashtags og 

mentions. Dette er en produktinvolvering fra kundene der de er med på å utvikle produktet, i 

dette tilfellet Airbnb sitt innhold på Instagram, og som vil ha en positiv effekt på deres 

merkevare (Baetzgen & Tropp, 2015). Og selve innholdskvaliteten vil bygge under Airbnb 

sin merkevare som en delingsøkonomisk plattform, og innholdet gjenspeiler deres verdier om 

deling, fellesskap og tillit. Brukerne er med på å utvikle og videreformidle verdiforslaget til 

Airbnb, noe som kan knyttes til autentiske opplevelser og ethos i form av andre kunders, og 

dermed troverdige, Airbnb-opplevelser. Dette kommer jeg nærmere inn på senere i 

diskusjonen.  

 

6.1 Airbnb og fotografiske virkemidler 

Hvordan bruker Airbnb fotografiske virkemidler i sin innholdsmarkedsføring?  

 

Bildets vinkel, perspektiv og innramming er med på å avgjøre hvordan mottakeren oppfatter 

bildet. Fra innholdsanalysen fant jeg ut at det er et ultratotalt utsnitt som var mest brukt i 

bildene, men at det var totalbilder som skapte mest engasjement. Det var bilder med 

normalperspektiv og horisontale linjer som var mest brukt, mens det tydelig var 

fugleperspektiv og diagonale linjer som skapte mest engasjement. Det er tydelig at bildene 

Airbnb velger å dele er bilder som viser store deler av området rundt motivet, bildene er tatt 

fra avsenders ståsted med et normalperspektiv med horisontale linjer som komplementerer 

perspektivet. Dette er bilder som fort kan oppleves som litt kjedelig for mottaker. 

Selvfølgelig kan det være bilder som er estetiske fine, men få av bildene med flest likes og 

kommentarer har alle disse fotografiske virkemidlene.  
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Bilder vekker følelser og kan påvirke gjennom både ethos og pathos. Selv om Airbnb ikke 

har tatt flesteparten av bildene så har de selv valgt de bildene som brukerne har tatt. Det er 

bilder de tenker representerer deres merkevare og verdier. De fotografiske virkemidlene som 

skaper mest engasjement skiller seg ut fra de som er mest brukt og kan være grunnen til at 

folk liker og kommenterer bildene. Bildene er noe nytt og peker seg ut for mottakeren, de 

beveger og påvirker brukeren mer enn det de andre bildene ville ha gjort. For at mottakeren 

skal klare å identifisere seg med bildene må bildene ha et nærvær. Et nærvær vil oppleves 

sterkere ved visuelle uttrykk, og selve realismen i bildene er med på å skape dette nærværet. 

Nærvær, realisme, umiddelbarhet og fortetning er fire retoriske kvaliteter et bilde har 

(Kjeldsen, 2006). Realisme kan være ikonisk eller indeksikalsk, på samme måte som at et 

bilde kan være et ikon eller en indeks. Et bilde med ikonisk realisme vil fremkalle minner og 

påvirke til respons hos mottakerne. Airbnb sine bilder påvirker mottakerne til å like og 

kommentere bildene, det er plasser de vet finnes og de engasjerer seg i bildet kanskje med et 

ønske om å dra dit og oppleve samme sted i virkeligheten. Et bilde med indeksikalsk realisme 

er avtrykk av virkeligheten, og viser til noe som har skjedd, hvordan ting ser ut og kan 

oppleves. Indeksikalsk realisme er veldig viktig og effektiv for visuell retorikk, og sammen 

med umiddelbarhet og fortetning kan bildene kommunisere ting som ikke en tale eller tekst 

kan.  

 

6.2 Airbnb og historiefortelling  

Hvilken historie ønsker Airbnb å fortelle gjennom bildene på Instagram? 

 

Ved å se på hva som er avbildet kan jeg finne ut hvilken historie Airbnb ønsker å fortelle og 

hvordan de bygger sin merkevare gjennom denne fortellingen. Historiefortelling er et viktig 

aspekt ved innholdsmarkedsføring. En historie vil spille på følelsene til mottaker og jo mer 

minneverdige og underholdende de er jo mer vil de bli delt og folk vil engasjere seg i det. 

Ved at det er bilder av mennesker i nesten 70% av bildene viser at Airbnb ønsker at folk skal 

kjenne seg igjen i bildene og identifisere seg med menneskene i bildet. California er det 

stedet som er mest avbildet, sammen med motiver av by og skog. Siden California er godt 

kjent både for sine store byer og nasjonalparker kan det være at Airbnb posisjonerer seg som 

en plattform som tilbyr både storbylivet og mulighetene til å flykte fra det. Dette kan være en 

del av segmenteringen av målgruppen til Airbnb der de ønsker å nå personer som liker 

forskjellige ting, og for å nå et større omfang. Airbnb er en delingsøkonomisk plattform der 
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man kan leie leiligheter, hus og andre spennende overnattingsplasser. Det som er spesielt med 

Airbnb er at man kan leie unike og originale plasser som man vanligvis ikke finner gjennom 

andre utleiesteder. Likevel er det hus som er mest avbildet på Instagram. Balkong og stue er 

avbildet mest av eksteriør og interiør, og avslapping er den aktiviteten som er mest avbildet. 

 

Ut fra dette kan vi si at Airbnb er ganske forsiktig med å vise for mange bilder som er 

spektakulære, og de spiller fortsatt på de hjemlige og enkle plassene man kan leie gjennom 

deres plattform. Airbnb sin målgruppe på Instagram er de som liker å reise, folk som 

interesserer seg for reising, og de som leter etter steder å reise og eventuelt steder å bo. Ut fra 

funnene kan jeg dra tentative konklusjoner om at målgruppen Airbnb prøver å nå er de som 

liker California, liker både by og skog, hytter og hus og kjenner seg igjen i bilder med 

mennesker. Dette er ikke akkurat det som utspiller seg i hva som skaper mest engasjement. 

Airbnb posisjonerer seg mot flere når de lanserte Airbnb Experience. Det er ikke bare rettet 

mot utleie, men også mot opplevelser og guidede turer. Det største fokuset hos Airbnb er 

Nord-Amerika og Mellom-Amerika, der 55% av bildene er tatt i de områdene. De skriver 

også på engelsk og noen ganger på spansk for å nå en bredere målgruppe.  

 

Airbnb posisjonerer seg annerledes enn hotell. De har en annen personlighet, merkevare og 

image. I de bildene med engasjement er det mye “personlighet”, det er mye fint å feste 

øynenes sine på og mange fine farger. Grønn er fargen som er gjennomgående i bildene med 

mest engasjement med både jungel, skog, inneplanter og eksotiske grønne bakgårder. Selv 

om det autentiske handler om å være hverdagslig og behersket, så skal også avsender fremstå 

som ekte, spontan og naturlig (Kjeldsen, 2006). Jeg mener at det er det autentiske ved Airbnb 

som vises i de bildene med mest engasjement. Selv om de ikke treffer det som Airbnb selv 

velger å fortelle så er brukerne med på å bygge under verdien og merkevaren til Airbnb. En 

av suksessfaktorene til Baetzgen & Tropp (2015), merkevare som passer innholdet, sier at 

innholdet må fremstå som troverdig og det gjør innholdet til Airbnb selv om de ikke har tatt 

bildene selv.  

 

Engasjementet på bildene viser en litt annen historie enn det Airbnb velger å fortelle. 

Innholdet er laget for å passe forskjellige kunder og nå flere målgrupper, og det kan være en 

av grunnene til at de ikke velger å ha bilder som har elementer som får mest engasjement. 

Folk liker forskjellig ting, noe som fører til at de deler forskjellig ting. WoM er tydelig i 

kommentarene til bildene. Folk “tagger” (@) hverandre, og deler med hverandre, deler ting 
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de liker og det som gir gode erfaringer. Det er tydelig at bilder uten mennesker får 

gjennomsnittlig mest engasjement. Frankrike er landet som får mest engasjement, deretter 

Indonesia og Italia. Bilder av hytter får tydelig mest engasjement, som vi også kan se på bilde 

4 (s. 65) så er fire av seks bilder av hytter. I variabelen interiør var det bad som ga 

gjennomsnittlig mest engasjement og deretter basseng. Bading er aktiviteten som ga mest 

engasjement, og deretter avslapping. Bad, basseng, bading og avslapping har tydelig en 

sammenheng, og kan sies å konnotere reise, ferie og pause.  

 

6.3 Airbnb og verbale elementer  

Hvilke ord bruker Airbnb for å formidle sin merkevare? 

 

Ordene som har blitt mest brukt i bildetekstene er local, home, stay, day, experience og walk. 

Dette er ord som spiller på det hjemlige og nære, i tillegg til det å oppleve nye ting og reise. 

Det er ord som tydelig representerer Airbnb sin merkevare i det at de ønsker å vise til det 

delingsøkonomiske aspektet i tillegg til reiser og opplevelser. Airbnb spiller på to historier, to 

måter å fremstille seg på; På den ene siden kan man få unike, lokale plasser å bo og slappe 

av, og på den andre siden kan man oppleve nye spennende ting som vanligvis ikke ville vært 

tilgjengelig via tradisjonelle reisebyrå. Det som trekker disse to historiene sammen er at det 

er det lokale fokuset, et fokus på deling og et fellesskap som kommer sammen for å gi deg 

den beste opplevelsen.   

 

Gjennom Airbnb sine tekster ser vi også hvordan de treffer på alle trendene innenfor moderne 

markedsføring; bærekraft, teknologi og opplevelser (Mossberg & Sundström, 2013). Airbnb 

som en delingsøkonomisk plattform er bærekraftig i seg selv, de viser også at de har en 

markedsføring med fokus på det bærekraftige ved å bruke ord som local, home, family og 

world. Deres markedsføring er også bærekraftig ved delingen av innhold. Airbnb reiser ikke 

rundt om i verden selv og tar bildene, men deler innhold som brukere av plattformen har tatt. 

Airbnb er i selve kjernen av den teknologiske utviklingen i den moderne markedsføringen, 

produktet er en teknologisk plattform og vektlegger reiser med fokus på opplevelser. 

 

Som vi så i tabell 19 (s. 51) og figur 2 (s.50) er det en tydelig negativ korrelasjon mellom 

antall ord og engasjement. Det sier oss at det ikke nødvendigvis er bare bildene som 

mottakeren engasjerer seg i. Ordene som blir brukt er med på å bygge verdiforslaget og de 
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skal trigge mottakerens engasjement. De spiller på deres følelser med ord som local, 

experience, home, stay, også med bruk av hashtags slik som #TreehouseTuesday, #LiveThere 

og #weaccept. Bildene med mest engasjement er eksotiske, unike og innbydende, mens 

bildeteksten lokker kundene med uttrykk slik som “a warm cozy fire”, “sit down by the fire, 

and feel yourself start to melt” og “Every room strikes a balance between chic and soothing”. 

Sammenhengen med både bilde og bildetekst vil være med på å påvirke og dekke behov, 

ønsker og krav hos mottakerne. Dette er behov, ønsker og krav de som følger Airbnb på 

Instagram har. Behovet følgerne har er å se fine bilder av leiligheter/hus/hytter. Dette behovet 

kan lede til et ønske om å dra dit. Dette kan man se i kommentarfeltet der folk tagger venner 

og sier ting slik som “Ohh, so cool! Let’s go”, “Insanely beautiful” og “What a glorious 

space!”. Kravet kommer når de faktisk booker stedet og betaler, da har kunden et krav om at 

stedet skal tilfredsstille deres ønsker og behov, i tillegg til deres forventninger. Bildene og 

bildeteksten må ha en relevans for kundene (Baetzgen og Tropp, 2015). Airbnb sin 

merkevare adresserer folk sine behov gjennom mottakers ønsker om å dra til en spennende 

plass og oppleve nye ting, i tillegg til ønsket om å se bilder av fine plasser å reise til. 

Brukerne velger å finne innholdet Airbnb legger ut på Instagram for at det skal møte deres 

behov og ønsker og oppnå tilfredsstillelse.  

 

6.4 Airbnb og engasjement 

Hvilke elementer skaper mest engasjement på Airbnb sin Instagram?  

 

Som vist i resultatene fra innholdsanalysen er det en forskjell i respons mellom det Airbnb 

velger å dele gjennom fotografiske virkemidler, verbale elementer og historiefortelling, og 

det som faktisk får brukerne engasjert. Markedsføring handler om å få respons fra 

målgruppen og stimulere til etterspørsel, og det gjør Airbnb gjennom sin 

innholdsmarkedsføring på Instagram.  

 

Phua et.al. (2017) viser i sin forskning hvordan folk bruker Instagram og hvem de er. Med 

dette kan vi si litt om hvem følgerne til Airbnb på Instagram er. Folk som bruker Instagram 

viser hengivenhet, bruker Instagram til å takke folk, viser at de bryr seg, og tilbyr hjelp og 

oppmuntrer. De er de mest sosiale av brukere av andre nettsamfunn, møter lettere nye venner 

og bekjente og som lettest snakker med ukjente. Brukernes engasjement og følelse av 

samhold og tilknytning til en bedrift kan sees i sammenheng med et merkevaresamfunn. Et 
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merkevaresamfunn er koblinger og forhold mellom folk som liker en merkevare (Laroche 

et.al., 2012), og bedrifter kan bruke sosiale medier for å utvikle merkevaresamfunn. I et 

merkevaresamfunn deler folk informasjon for å vedlikeholde historier, hjelpe andre 

konsumenter, skape kundelojalitet og styrke sosiale strukturer til kundeforholdet. Som nevnt i 

teoridelen vil et merkevaresamfunn tilby merkevarer muligheten til å øke verdi, tillit, lojalitet 

og en fellesskapsfølelse blant medlemmene (Laroche et.al. 2012). Dette kan forsterkes ved 

bruken av innholdsmarkedsføring. Dette kan også knyttes til det Baetzgen og Tropp (2015) 

kaller for merkevarestyrke av medieeier, der merkevarer med et sterkt merkevaresamfunn vil 

ha det enklere med å få brukerne engasjert i deres eget innhold enn til en ukjent merkevare. 

Det er ikke et sterkt merkevaresamfunn som kommer frem på Airbnb sin Instagram-profil, 

men det vises i kommentarfeltene at de kommenterer venners navn under bildene og på den 

måten bidrar til WoM. Et merkevaresamfunn er enklere å se på grupper på Facebook sammen 

med fanproduksjon i den forstand at brukerne deler bilder på Instagram og Airbnb velger å 

dele det videre. Det kan skape et merkevaresamfunn der folk legger ut bilder av utleiestedene 

de har vært på for å enten bli delt på Airbnb sin profil eller dele med andre likesinnede. 

 

De seks bildene med færrest kommentarer portretterer alle Airbnbs nye tjeneste, Airbnb 

Experiences, og fire av seks bilder med færrest likes portretterer også tjenesten. Med et så lite 

utvalg er det ikke mulig å trekke en konklusjon om at bilder fra Airbnbs nye tjeneste får 

mindre engasjement, men som tabell 22 (s.60) viser så er det bilder med utleiesteder som får 

mest engasjement.  

 

Felix et.at. (2017) sitt strategiske rammeverk tilbyr fire dimensjoner som er nødvendig for at 

en bedrift skal klare å navigere seg i sosiale medier; Omfang, kultur, struktur og ledelse. 

Ledelse og struktur er vanskelig å si noe om siden jeg ikke har fått noe innsyn i dette 

gjennom forskningen, men det er en ganske flat hierarkisk struktur på Instagram, der bilder 

av brukere blir brukt og de kan også markedsføre for Airbnb og vise sin versjon av deres 

tjenester. Omfanget derimot kan ha noe å si på engasjementet, og hvordan Airbnb bruker 

dette omfanget til å samarbeide med sine kunder. Airbnb når ut til nesten 3 millioner følgere 

på Instagram og deres omfang og rekkevidde er veldig stor og de har mulighet til å nå en 

kritisk forbrukermasse (Baetzeng og Tropp, 2015). De har en toveiskommunikasjon med 

følgerne på et visst nivå, men har ikke mulighet til å svare på alle kommentarer. De utnytter 

også omfanget de har ved å finne bilder de kan dele videre på sin Instagramprofil. Bildene må 

passe deres kultur, en kultur som er veldig moderne og åpen.  
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Kredibilitet til innholdet og merkevaren er viktig for kundeengasjement, også kredibilitet til 

kilder, meldinger og selve mediet. Kredibilitet til Airbnb handler også om allmenn aksept og 

god markedsføring. Airbnb bruker bilder fra folk som har brukt deres tjenester og leid 

utleiesteder. Forholdsfaktorene til Tsai & Men (2013) kan si noe om forholdet brukerne har 

til Airbnb. Som de viste i sin forskning så har ikke følgerne av en merkevare et parasosialt 

interaksjon eller forhold til merkevarene. Det er en interaksjon som skjer, ja, men for det 

meste på merkevarens premisser. Innholdsmarkedsføring handler om å skape relasjoner og 

tillit med kundene, men få merkevarer oppnår dette. Det kan være at et slikt forhold oppleves 

sterkere med en delingsøkonomisk merkevare da man er avhengig av plattformen som en 

mellommann for interaksjon med andre brukere. Kildetroverdighet til innholdet som deles 

kan være viktig for kundeengasjement, men det viser seg fra forskningen til Tsai og Men 

(2013) at det ikke er det. I denne konteksten handler det om at Airbnb bruker bildene til 

brukerne og de bygger under en troverdighet fra kildene. Dette betyr ikke nødvendigvis at de 

som følger Airbnb faktisk vet at de ikke har tatt bildene selv.  

 

6.5 Begrensninger i oppgaven og videre forskning  

Mulige begrensninger i oppgavens handler om hvordan datasettet er innhentet og tolkning og 

analyse av funnene. Når det gjelder engasjement er det en mulighet for bildene som ble lagt 

ut tidlig på året i 2017 har hatt en større mulighet for å ha gjennomsnittlig mer engasjement.  

Dette følger videre til en ny begrensning om at det kan være vanskelig å etterprøve denne 

forskningen da engasjement vil være annerledes, og i tillegg kan det være en mulighet for at 

Airbnb har fjernet noen av bildene. Det er viktig å påpeke at de bildene som har fått flest 

likes og kommentarer ville mest sannsynlig ikke generert så mange likes og kommentarer 

hvis det har vært bilder med like motiv, fotografiske virkemidler og ord. Hvis Airbnb hadde 

bare hatt bilder fra Frankrike, i en skog, uten mennesker, i ei hytte, som ble tatt fra et 

badekar, så er det ikke sikkert at disse elementene ville skapt like mye engasjement. Det er 

heller ikke bare de elementene som jeg har fastsatt i min analyse som har noe å si om 

hvorvidt mottakerne kommer til å engasjere seg i bildet. Bildene skiller seg fra hverandre, 

den estetiske og objektive smaken hver og enkelt mottaker har er også med på å bestemme 

om de kommer til å engasjere seg i bildet. En annen begrensning er at datasettet på 655 bilder 

og 42 variabler er veldig stort og det har ikke vært mulig å gå i dybden på alle funnene.  
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Ved en videre forskning kan det være interessant å se på hvordan etablerte merkevarer 

markedsfører nye tjenester gjennom samme plattform, slik som Airbnb har gjort med Airbnb 

Experience, og hvordan brukerne engasjerer seg i to ulike tjenester fra samme merkevare.  

Denne studien kan også være et utgangspunkt for videre forskning av større merkevarer sin 

innholdsmarkedsføring på Instagram eller andre sosiale medie-plattformer. Med kodeboken 

som jeg har laget er det mulig å videreføre den ved å se på engasjementet Airbnb har på deres 

andre sosiale medie-plattformer slik som Facebook, Youtube og Twitter.  

 

Engasjement er ikke det eneste suksesskriteriet for god innholdsmarkedsføring, som 

poengtert i analysen får innhold av Airbnb Experiences konsekvent lavt engasjement. Likevel 

kan denne markedsføringen være en suksess og bidra til økt profitt, da de tilbyr en ny tjeneste 

til eksisterende kunder. Til videre forskning kan det være spennende å se på sammenhengen 

mellom engasjementet og profitt. 

 

Videre vil det også være hensiktsmessig med mer forskning som tar for seg mottakernes 

synspunkt og perspektiv, og gå mer i dybden på hva engasjement er. Det ville også vært 

fruktbart med undersøkelser som fokuserer på sammenligning mellom mer tradisjonelle 

aktører, slik som hoteller og reiselivsaktører sin innholdsmarkedsføring, og se på hvordan en 

delingsøkonomisk plattform mot en tradisjonell plattform markedsfører seg innenfor samme 

segment.  

 

6.6 Konklusjon  

Airbnb bruker innholdsmarkedsføring på Instagram for å fortelle en historie om deres 

tjenester og bygge opp sin merkevare. Deres innholdsmarkedsføring bærer preg av at Airbnb 

er en delingsøkonomisk plattform. Innholdet de deler på Instagram er brukergenerert og det 

vil ligge i naturen til en delingsøkonomisk plattform å dele innhold fra andre brukere. På 

samme måte som at plattformen er et mellomledd, er også markedsføringen deres et 

mellomledd for brukerens bilder og opplevelser. Airbnb er en delingsøkonomisk plattform 

som legger til rette for transaksjon og relasjon mellom to parter. Derfor er det også 

interessant å se at delingsaspektet også er tydelig i deres markedsføring på Instagram. Det 

Airbnb velger å gjøre annerledes er å legge til en ny historie til det brukergenererte bildet og 

sette det inn i en ny kontekst, en kontekst som skal passe deres merkevare og 

historiefortelling. 
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Som vist i diskusjonen er det to typer historier Airbnb forteller og det er ulikt hvordan 

mottakerne engasjerer seg i dem. Det er de unike og lokale historiene om utleiestedene som 

gir mest engasjement, mens historiene om opplevelser og deres nye tjeneste ikke genererer 

like mye engasjement. Bildene som får mest engasjement er bilder av utleiesteder der folk 

slapper av, mens bildene med minst engasjement er gjerne portretter av mennesker. Selv om 

det er mennesker i bildene med mye og lite engasjement, så er det hva menneskene gjør og 

hvordan de er portrettert som utgjør en forskjell i engasjementet. Som avsender og en 

merkevare som handler om utleiesteder, så virker innhold om plasser å bo mer troverdig enn 

portretter av mennesker. Portretter er ikke en del av Airbnb sin merkevare. Det som er 

essensielt ved deres merkevare og innholdsmarkedsføring på Instagram er at de bygger på det 

nære, lokale og spesielle, og det er på denne måten de treffer målgruppen og skaper 

engasjement. De har en unik posisjon som en aktør innenfor reiselivsbransjen og 

utleiebransjen. Deres budskap og historie, “when guests need a place to call home”, blir 

tydelig kommunisert gjennom deres innholdsmarkedsføring og skaper et engasjement hos 

brukerne, som i sin tur bygger opp deres verdiforslag og merkevare.  
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Vedlegg  

Vedlegg 1: Kodebok 

Variabel 1: Når ble bildet lagt ut?  
Kommentar: Hvis det er to bildet lagt ut samme dag kodes det første bildet med nr. 1 og 
andre bildet nr. 2.  eks: 24. november nr.1 
 
Variabel 2: Hvor ble bildet tatt?  
Kommentar: Skriv ned by og land hvis spesifisert. Hvis bildet er tatt i USA, skriv bare ned 
delstat og USA.  
 
Variabel 3: Antall likes? 
Kommentar: Antall likes som er spesifisert  
 
Variabel 4: Antall kommentarer?  
Kommentar: Antall kommentarer som er spesifisert  
 
Variabel 5: Utsnitt 

1 = Ultratotalt bilde  - panoramabilder, viser hele landskap 
2 = Totalbilde - litt avstand, f.eks en person i helfigur 
3 = Halvtotal - Viser halve fokuspunktet. En person vil vises omtrent fra livet og opp, 
eventuelt til og med hendene. 
4 = Halvnært bilde - tett på motivet, men har med litt av bakgrunnen 
5 = Nærbilde -  nærbilde, f.eks av et ansikt 
6 = Ultranært bildet - går enda tettere innpå et motiv, f.eks øynene til en person 
99 = Vanskelig å fastslå 
Kommentar: Velg vanskelig å fastslå hvis det ikke er helt tydelig. 
 
Variabel 6: Perspektiv 
1 = Normalperspektiv - 

Eksempel:  
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2 = Froskeperspektiv  

Eksempel:  
3 = Fugleperspektiv  

Eksempel:  
99 = Vanskelig å fastslå 
Kommentar: Velg vanskelig å fastslå hvis det ikke er helt tydelig. 
 
 
Variabel 7: Linjer 
1 = Horisontale linjer   

Eksempel:  
2 = Vertikale linjer   

Eksempel:  
3 = Diagonale linjer  
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Eksempel:  
99 = Vanskelig å fastslå 
Kommentar: Velg vanskelig å fastslå hvis det ikke er helt tydelig.   
 
Variabel 8: Farger 
1 = Rød 
2 = Blå 
3 = Grønn 
4 = Gul 
5 = Svart 
6 = Hvit 
7 = Lilla 
8 = Brun  
9 = Rosa  
10 = Orange 
11 = Grå 
12 = Beige 
Kommentar: Finne en farge ved bruk av denne fargefinneren. Skal bare kodes én farge. 
http://pieroxy.net/blog/pages/color-finder/demo.html  
 
Variabel 9: Er det mennesker i bildet?  
1 = Ja 
2 = Nei  
 
Variabel 10: Hvis ja, hvor mange mennesker?  
Kommentar: Skriv inn i tall. Hvis det er så mange at det er vanskelig å telle, skriv ned 99.  
 
Variabel 11: Er det dyr i bildet?  
1 = Ja 
2 = Nei  
 
Variabel 12: Hvis ja, hvilket dyr? 
Kommentar: Hvis det er flere enn ett type dyr, skriv inn det som er mest tydelig.  
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Variabel 13: I hvilket miljø ble bildet tatt?  
1 = By  
2 = Landsby 
3 = Skog / Regnskog 
4 = Fjell 
5 = Strand 
6 = Hav/Sjø 
7 = Ørken 
99 = Vanskelig å fastslå 
Kommentar: Forskjellen mellom by og landsby er om det er tydelig et bybilde eller om det 
er en liten by uten skyskrapere/høye bygninger.  
Velg vanskelig å fastslå hvis bildet ikke er tatt i disse omgivelsene.  
 
Variabel 14: Eksteriør, plasser bildet i et mer spesifikt miljø.  
1 = Hus  
2 = Leilighet 
3 = Hytte 
4 = Båt 
5 = Telt 
6 = Annet (spesifiser) 
99 = Vanskelig å fastslå 
Kommentar: Velg annet hvis bildet er tatt en annen plass og spesifiser i neste variabel. Velg 
vanskelig å fastslå hvis det ikke er tydelig hvor bildet er tatt.  
 
Variabel 15: Hvis annet eksteriør, hva?  
 
Variabel 16: Interiør, hvis bildet er tatt innendørs, hvor?  
1 = Stue 
2 = Soverom 
3 = Kjøkken 
4 = Bad 
5 = Spisestue 
6 = Restaurant 
7 = Café / Bar 
8 = Butikk 
9 = Balkong / altan / veranda / platting 
10 = Hage / Bakgård 
11 = Basseng  
12 = Annet (spesifiser) 
13 = Ingen 
99 = Vanskelig å fastslå 
Kommentar: Velg annet hvis bildet er tatt en annen plass og spesifiser i neste variabel. Velg 
vanskelig å fastslå hvis det ikke er tydelig hvor bildet er tatt. Velg ingen hvis bildet ikke ikke 
er tatt innendørs eller i nærheten av en bolig.  
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Variabel: 17: Hvis annet interiør, hvor?  
 
Variabel 18: Aktivitet; Hvilken aktivitet skjer i bildet?  
1 = Sosialt 
2 = Tur/Hiking 
3 = Shopping 
4 = Bading 
5 = Mat/Drikke 
6 = Turistattraksjon  
7 = Seiling / Roing / Padling  
8 = Avslapping 
9 = Lesing 
10 = Ski 
11 = Sykling 
12 = Løping  
13 = Ingen 
14 = Annet (spesifiser) 
99 = Vanskelig å fastslå 
Kommentar: Hvis det ikke er noen mennesker i bildet, velg ingen. Velg annet hvis det er en 
aktivitet som ikke er oppført og spesifiser i neste variabel. Velg “Vanskelig å fastslå” hvis det 
ikke er tydelig hvilken aktivitet.  
 
Variabel 19: Hvis annen aktivitet, hva?  
 
Variabel 20: Antall ord  
Kommentar: Hvor mange ord, minus kilde til fotograf (eks: “Photo: @airbnb) og airbnb. 
Bare kode engelsk tekst.  
 
Variabel 21: Er ordet “local” i teksten?  
1 = Ja 
2 = Nei 
Kommentar: Velg ja hvis det er variasjoner av ordet i teksten; locally, locals o.l.   
 
Variabel 22: Er ordet “home” i teksten?  
1 = Ja 
2 = Nei 
Kommentar: Velg ja hvis det er variasjoner av ordet i teksten; homely, home, homemade 
o.l.  
 
Variabel 23: Er ordet “stay” i teksten?  
1 = Ja 
2 = Nei 
Kommentar: Velg ja hvis det er variasjoner av ordet i teksten; staying, stayed o.l.  
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Variabel 24: Er ordet “family” i teksten?  
1 = Ja 
2 = Nei 
Kommentar: Velg ja hvis det er variasjoner av ordet i teksten; families o.l.  
 
Variabel 25: Er ordet “experience” i teksten?  
1 = Ja 
2 = Nei 
Kommentar: Velg ja hvis det er variasjoner av ordet i teksten; experiencing o.l.  
 
Variabel 26: Er ordet “love” i teksten?  
1 = Ja 
2 = Nei 
Kommentar: Velg ja hvis det er variasjoner av ordet i teksten; loving, loves, lovely, loveable 
o.l.  
 
Variabel 27: Er ordet “away” i teksten?  
1 = Ja 
2 = Nei 
Kommentar: Velg ja hvis det er variasjoner av ordet i teksten.  
 
Variabel 28: Er ordet “walk” i teksten?  
1 = Ja 
2 = Nei 
Kommentar: Velg ja hvis det er variasjoner av ordet i teksten; walking, walks, o.l. Kode 
også ordene hike, stroll og variasjoner av disse ordene. Hiking, strolls o.l.  
 
Variabel 29: Er ordet “world” i teksten?  
1 = Ja 
2 = Nei 
Kommentar: Velg ja hvis det er variasjoner av ordet i teksten; wordly, worlds, o.l.  
 
Variabel 30: Er ordet “old” i teksten?  
1 = Ja 
2 = Nei 
Kommentar: Velg ja hvis det er variasjoner av ordet i teksten; older, oldest, elder, eldest, o.l.  
 
Variabel 31: Er ordet “view” i teksten?  
1 = Ja 
2 = Nei 
Kommentar: Velg ja hvis det er variasjoner av ordet i teksten; views, viewing, o.l.  
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Variabel 32: Er ordet “beach” i teksten?  
1 = Ja 
2 = Nei 
Kommentar: Velg ja hvis det er variasjoner av ordet i teksten; beaches, beached, o.l. 
 
Variabel 33: Er ordet “morning” i teksten?  
1 = Ja 
2 = Nei 
Kommentar: Velg ja hvis det er variasjoner av ordet i teksten; mornings, o.l.  
 
Variabel 34: Er ordet “explore” i teksten?  
1 = Ja 
2 = Nei 
Kommentar: Velg ja hvis det er variasjoner av ordet i teksten; exploring, explorer, explored, 
o.l.  
 
Variabel 35: Er ordet “favorite” i teksten?  
1 = Ja 
2 = Nei 
Kommentar: Velg ja hvis det er variasjoner av ordet i teksten; favorites, o.l.  
 
Variabel 36: Er ordet “perfect” i teksten?  
1 = Ja 
2 = Nei 
Kommentar: Velg ja hvis det er variasjoner av ordet i teksten; perfectly, perfection, o.l.  
 
Variabel 37: Er ordet “friends” i teksten?  
1 = Ja 
2 = Nei 
Kommentar: Velg ja hvis det er variasjoner av ordet i teksten; friendly, friend, friended, o.l.  
 
Variabel 38: Er ordet “host” i teksten?  
1 = Ja 
2 = Nei 
Kommentar: Velg ja hvis det er variasjoner av ordet i teksten; hosts, hostess, hostesses, 
hosted, o.l.  
 
Variabel 39: Er ordet “travel” i teksten?  
1 = Ja 
2 = Nei 
Kommentar: Velg ja hvis det er variasjoner av ordet i teksten; traveling, travels, traveled, 
o.l.  
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Variabel 40: Er ordet “cozy” i teksten?  
1 = Ja 
2 = Nei 
Kommentar: Velg ja hvis det er variasjoner av ordet i teksten; cozied, cozying, cozily, 
coziness, o.l.  
 
Variabel 41: Er ordet “feel” i teksten?  
1 = Ja 
2 = Nei 
Kommentar: Velg ja hvis det er variasjoner av ordet i teksten; feeling, feels, feelings, felt, 
o.l.  
 
Variabel 42: Er ordet “day” i teksten?  
1 = Ja 
2 = Nei 
Kommentar: Velg ja hvis det er variasjoner av ordet i teksten; days, daily, o.l. (ikke 
monday, tuesday osv.).  
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Vedlegg 2: Bilder  

Bilde 1: Bildet med flest likes. Hentet fra: https://www.instagram.com/p/BQqXoQzAa-2/ 

@alexfilipo 

 

Bilde 2: Bildet med færrest likes. Hentet fra: https://www.instagram.com/p/BR3Wa6LgcTo/  

 

Bilde 3: Topp 6 bilder med flest likes.  

- Bilde nr. 1: Hentet fra: https://www.instagram.com/p/BQqXoQzAa-2/ @alexfilipo 
- Bilde nr. 2: Hentet fra: https://www.instagram.com/p/BP5flOEDIkC/ 

@omidscheybani 
- Bilde nr. 3: Hentet fra: https://www.instagram.com/p/BO-cst1DJbz/ 

@travel_inhershoes 
- Bilde nr. 4: Hentet fra: https://www.instagram.com/p/Bciwmq_hUQJ/ @jason.le.melb 
- Bilde nr. 5: Hentet fra:https://www.instagram.com/p/BQZG6znjko1/ @mr.vanholt 
- Bilde nr. 6: Hentet fra: https://www.instagram.com/p/BcP_lieBblt/ @simonsnopek  

 

Bilde 4: Topp 6 bilder med flest kommentarer.  

- Bilde nr. 1: Hentet fra: https://www.instagram.com/p/BP5flOEDIkC/ 
@omidscheybani 

- Bilde nr. 2: Hentet fra: https://www.instagram.com/p/BQqXoQzAa-2/ @alexfilipo 
- Bilde nr. 3: Hentet fra: https://www.instagram.com/p/BPqATbeDg3_/ 

@milkcrateshuffle 
- Bilde nr. 4: Hentet fra: https://www.instagram.com/p/BPYu12qDUrH/ @evonnne  
- Bilde nr. 5: Hentet fra: https://www.instagram.com/p/BO0eBPTDR-k/ @feliciapeluso  
- Bilde nr. 6: Hentet fra:https://www.instagram.com/p/BQZG6znjko1/ @mr.vanholt 

 

Bilde 5: Bunn 6 bilder med færrest likes  

- Bilde nr. 1: Hentet fra: https://www.instagram.com/p/BR3Wa6LgcTo/  
- Bilde nr. 2: Hentet fra: https://www.instagram.com/p/BQRMNHxjQFB/  
- Bilde nr. 3: Hentet fra: https://www.instagram.com/p/BacOxophPO8/  
- Bilde nr. 4: Hentet fra: https://www.instagram.com/p/BWiOYX_gNLl/  
- Bilde nr. 5: Hentet fra: https://www.instagram.com/p/BQQ6J38jPlc/  
- Bilde nr. 6: Hentet fra: https://www.instagram.com/p/BbKWmykBR8p/  

 

Bilde 6: Bunn 6 bilder med færrest kommentarer.   

- Bilde nr. 1: Hentet fra:  https://www.instagram.com/p/BaMl1dxBjRQ/ 
@steffyspandcs 

- Bilde nr. 2: Hentet fra: https://www.instagram.com/p/BdQUIFAhhM8/  
- Bilde nr. 3: Hentet fra: https://www.instagram.com/p/BbKWmykBR8p/  
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- Bilde nr. 4: Hentet fra: https://www.instagram.com/p/BZ6jG_BhEnp/  
- Bilde nr. 5: Hentet fra: https://www.instagram.com/p/BZ4Ch2YB6iw/ @merzydotes 
- Bilde nr. 6: Hentet fra: https://www.instagram.com/p/BdA-HGcB7gV/ @natepoekert  
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Vedlegg 3: Tekst til bildene 

 

Tekst flest likes:  

 

1) The pool exerts a subtle gravitational pull on all the guests, so that by the end of the day, 

everyone seems to wind up here. That makes it a perfect place to make new friends who can 

help you explore this beautifully tumultuous city. 

 

2) "If Paris is the city of love, then Iran is the country of love. I have never seen so much love 

given so freely," says Ryan Junee (@rjunee) , who shares this with us after visiting last year. 

“I found Iranians to be some of the most loving, cultured and intelligent people I have ever 

met."  

 

3) Before you head out for the day, it's important to check local traffic conditions. 

 

4) Your little one will probably love this big house on the edge of Noosa National Park right 

off the bat. But you still might want to point out some of its subtler features, like giving 

koalas a rare chance to view humans in their natural habitat. We’d love to see how your 

family makes itself at home while traveling. Share by tagging #Airbnb. 

 

5) The best part of a long day on the slopes might be the moment when you take off your 

boots, sit down by the fire, and feel yourself start to melt.   

 

6) Serenity isn’t normally associated with District 1, but this apartment in the city’s bustling 

center pulls it off. Every room strikes a balance between chic and soothing, but the kitchen’s 

big windows and vined ceiling make it the best place to chill. 

 

Tekst flest kommentarer:  

 

1) "If Paris is the city of love, then Iran is the country of love. I have never seen so much love 

given so freely," says Ryan Junee (@rjunee) , who shares this with us after visiting last year. 

“I found Iranians to be some of the most loving, cultured and intelligent people I have ever 

met."  
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2) The pool exerts a subtle gravitational pull on all the guests, so that by the end of the day, 

everyone seems to wind up here. That makes it a perfect place to make new friends who can 

help you explore this beautifully tumultuous city. 

 

3) The whole indoors/outdoors distinction is so 2016. #TreehouseTuesday 

 

4) Your home in the trees overlooks a 400-acre organic ranch. Once you’ve settled in, come 

down and mingle with the goats. #TreehouseTuesday  

 

5) There’s no reason to go out when there’s a warm cozy fire, homemade blueberry 

kombucha, and Netflix waiting for you inside this cozy cabin. #TreehouseTuesday 

 

6) The best part of a long day on the slopes might be the moment when you take off your 

boots, sit down by the fire, and feel yourself start to melt.  

 

Tekst færrest likes:  

 

1) Meet the local hosts who are bringing experiences to life in Harlem. 

Dapper Dan dubbed “Hip Hop’s fashion godfather”, is credited for bringing high fashion to 

hip-hop. Dap reveals the hidden link between his experiences in Africa, the streets of Harlem, 

and the years leading up to his legendary shop. Then walk by his old store & relive untold 

stories of how it rose to fame. Your last stop is at an African market to meet some designers 

and each guest has the opportunity to walk away with a dashiki. 

Bodega Bamz, a Dominican and Puerto Rican rapper will show you around the Spanish 

Harlem that he calls home. You'll get a freestyle rap workshop and go to his favorite places 

for Latino food and coffee. 

Tony is the founder of Harlem Grown, a local non-profit that educates youth on hands-on 

urban farming & nutrition. On Tony's experience you’ll get your hands dirty on their local 

farm and learn about how they're making food accessible to the community. Harlem Grown 

is a social good experience- proceeds to towards the parent non-profit called FoodCorps. 

Finally meet Celeste, host and founder of Harlem Brewing Co. On her experience, Harlem 

Brewif It, you'll learn how to brew beer and then actually make a batch. 
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2) "During uncertain times, the idea of acceptance -- unity, common humanity, and love -- is 

what we need to sustain peace.  I don't need categorization or labels to make sense of who I 

am or what I am. And that's okay. I am just a human being finally comfortable in my own 

skin. It has been such a long journey to get to this point in my life. It takes courage to stand in 

one's truth, even if it means being alone for while. But eventually, someone will see it, 

understand it, and embrace it. We have to look inside ourselves for shared humanity and, like 

a rope, we should throw it out into the world as a lifeline for someone else." Acceptance 

starts with all of us. Please join us by clicking the link in our bio. #weaccept 

 

3) Through Airbnb, you can create alongside local artists like Christopher, an accomplished 

animator. You’ll start by brainstorming with him in a Letná cafe in the city's historic centre. 

After two days of instruction, experimentation, and laughs, you’ll be watching your own 

finished animated short in his studio. Click the link in our bio for more ways to get creative in 

Prague, from bookbinding to beat juggling, as well as lots of places to stay. 

 

4) Gelin is a University of Havana student and marathoner. Through #AirbnbExperiences, 

he’ll take you on a run through town, sharing his insights on Cuban life along the way. It’s a 

great way to start your visit, especially since he’ll also point out some of his favorite places to 

eat, dance, and hang out. If it’s hot, don’t worry—Gelin knows where to stop for the best 

guarapo (pressed sugarcane juice).  Click the link in our bio for more Havana adventures and 

places to stay. 

 

5) "I think now more than ever, it's important for us to speak up and show the world that the 

idea of acceptance can be a force that unites us. We can show the world that we are one 

human race, one people." Acceptance starts with all of us. Join us by clicking the link in our 

bio. #weaccept 

 

6) After a scenic ferry ride across Puget Sound, Tommy will drive you to Olympic National 

Park—his playground since childhood. You'll hike with him to some of his favorite spots, 

including Hurricane Ridge, glacier-fed Lake Crescent, and the delicately towering Marymere 

Falls. Click the link in our bio for more #AirbnbExperiences created and led by locals, and 

lots of places to stay. 
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Tekst færrest kommentarer:  

 

1) There’s plenty of fish in the sea, but none like the koi, a vibrant member of the carp 

family. And now with Airbnb, you can learn how to care for these colorful creatures. M, a St. 

Charles local and passionate Koi keeper, will teach you why the more koi, the merrier. It 

might be time to make room in your life for a new finned friend. Click the link in our bio for 

more outdoor experiences, as well as many great places to stay. #AirbnbExperiences 

 

2) After a scenic ferry ride across Puget Sound, Tommy will drive you to Olympic National 

Park—his playground since childhood. You'll hike with him to some of his favorite spots, 

including Hurricane Ridge, glacier-fed Lake Crescent, and the delicately towering Marymere 

Falls. 

Click the link in our bio for more #AirbnbExperiences created and led by locals, and lots of 

places to stay. 

 

3)Local writer Francois makes no secret of his agenda: to make you fall in love with East 

London like he did when he moved here 15 years ago. Join him for a walk through its back 

alleys and art-splashed streets—and through 700 years of local stories. Click the link in our 

bio for more #AirbnbExperiences created and led by locals, plus lots of places to stay. 

 

4) Strolling through Amsterdam, it’s hard to imagine these polished buildings were once 

temporary units and creative havens for squatters. Mark, a former vagabond artist and indie 

journalist, will show you the key sites of these artist-filled settlements. Hear the stories of a 

counterculture movement that greatly impacted––and inspired––the city and its inhabitants. 

And while you’re off the beaten path, stop at some of the local mom-and-pop eateries along 

the way. #AirbnbExperiences Click the link in our bio for more out-of-the-box walking tours 

of Amsterdam, as well as many great places to stay. 

 

5) You don’t have to leave the city to have a truly natural creative experience. Aubrey, 

founder of the handmade clothing line Nova Goods, will take you foraging right in her 

neighborhood, the historic Larchmont Village. Then, back in her studio, she’ll show you how 

to turn the plants into dye, and—over a steaming pot—use the dye to create vibrant finished 

pieces you can take home. Also: there will be mimosas. #AirbnbExperiences Click the link in 

our bio for more to do in LA, as well as many great places to stay. 
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6) Ko is a Brooklyn artist whose passion for painting is matched only by his patience. He'll 

meet you in Bushwick to check out some local street art for inspiration. Then you’ll head to 

his studio and let your creativity flow onto the canvas, with help from Ko and maybe a little 

wine. Click the link in our bio for other #AirbnbExperiences created and led by locals, plus 

lots of places to stay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


