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1.	Abstract	
Sharing economy is a fast growing phenomenon based on the idea of sharing things and 

resources with each other. In the light of the recent spread of organizations within the 

sharing economy, this master thesis seeks to gain a deeper insight into service branding 

in the sharing economy. The thesis centres on the controversial app Uber that is 

currently facing considerable resistance in the media.   

Through qualitative and quantitative methods we have examined which parameters that 

affect the final assessment and future intentions with Uber. These two methods are 

conceived to facilitate an understanding of the feelings and thoughts, which our eight 

respondents go through before, during and after using an Uber. 

The theoretical framework is based on an acknowledged model within service branding, 

The Service Brand Verdict Model. However, in order for us to gain applicable and 

accurate insight we have made a few adjustments to the model. Among others these 

adjustments have been made in order to make it more applicable to services within the 

sharing economy.  
 

During our study we have learned that uncontrolled communications, brand name, 

personal values, feelings and servicescape are some of those parameters in the model, 

which have a minor influence on our respondents’ final assessment and future intentions 

with Uber. Instead the three parameters, price, employee service and core service, have 

proven to be the most influential elements in our respondents’ final assessment and 

future intentions with Uber. At an early stage all of our respondents agree that the price 

for the service is of great importance. Furthermore, the respondents emphasise the 

behaviour of the Uber drivers as being crucial. In this regard, they give credit to the 

app’s rating system, as our respondents are convinced that the driver’s good behaviour 

is driven by a desire to receive high ratings. Additionally, the respondents highlight the 

features of the app, and the rating system being one of them, which make it easy and 

simple to use Uber. Furthermore, core service and employee service are the two 

parameters with the greatest influence on the respondents’ trust toward the Uber drivers.  

Consequently, all eight respondents have a positive disposition towards Uber and intend 

to continue to use Uber in the future. 
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2.	Indledning	
Branding af serviceydelser er blevet betydelig udbredt, og er derfor blevet et afgørende 

fokus for organisationer (Grace et al., 2005: 125). Inden for servicebranding er en ny 

type forretningsmodel opstået. Denne er særligt bygget op omkring internettets mange 

digitale platforme, som gør det muligt at matche interesser og behov samt udnytte 

eksisterende ressourcer (Botsman et al., 2011: 85). Udviklingen af digitale platforme 

har betydet stigende formidling af tjenester, varer og arbejdskraft, som udfordrer 

traditionelle forretningsmodeller (Ruskov et al., 2015). Drevet af digitaliseringen har 

dette blandt andet resulteret i, at mennesker i stigende grad drager indbyrdes økonomisk 

fordel ved at dele ting og tjenester (Nordea, 2015). Tendensen kan sammenfattes under 

betegnelsen ‘deleøkonomi’, der på kort tid er blevet et fænomen baseret på ideen om at 

leje eller dele ting og ressourcer med andre. For mange er det derfor blevet mere 

attraktivt at spare penge ved blot at få adgang til fordelene ved et produkt i stedet for at 

eje det. Fænomenet om deleordninger finder sted som aldrig før, og det har dermed 

skabt en kultur og økonomi, som karakteriseres som “what’s mine is yours” (Botsman 

et al., 2011: xv). Tjenesten Airbnb, som tilbyder udlejning af private boliger og 

GoMore, der tilbyder privat biludlejning og samkørsel, er begge eksempler på det 

voksende, globale fænomen. Fælles for begge tjenester er, at de foregår uden om de 

traditionelle, kommercielle aktører. Til gengæld muliggøres tjenesterne af diverse apps 

og webløsninger, som gør det let for brugere at kommunikere og dele med hinanden.  
 

Deleøkonomien er med stigende hast blevet en integreret del af vores samfund og er 

særligt udbredt i storbyerne og blandt unge (Nordea, 2015). Specielt inden for de 

seneste år har den brede offentlighed for alvor fået kendskab til det forholdsvis nye 

fænomen, og deleøkonomien er som resultat blevet tredoblet i Danmark på bare ét år 

(Nordea, 2015). Rachel Botsman og Roo Rogers, som er pionerer inden for 

deleøkonomi, påpeger at deleøkonomien for de fleste ofte er en mulighed for at 

spare/tjene penge samt leve mere bæredygtigt (Bostman et al., 2011: 70). De påpeger 

dog ligeledes, at der i høj grad skal være tillid til stede, for at vi tør dele med hinanden 

og dermed indgå i en delesituation (Botsman et al., 2011: 91). 
 

Udbredelsen af deleøkonomien har senest budt på den kontroversielle amerikanske 

transport-app Uber, som for nylig har gjort sit indtog i Danmark. Her stiller private 
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bilejere sig til rådighed og kan efter deres egen tidsplan hyres til en tur, som 

passagererne bestiller via Ubers app. Det der, ifølge virksomheden selv, gør Uber-

oplevelsen til noget ganske særligt, er mennesket bag rattet: “Det kan være en 

studerende eller en lærer. En krigsveteran. Din nabo. En af dine venner” (Uber, a). I 

juni 2016 rundede Uber 200.000 brugere i storkøbenhavn, hvilket svarer til at 1 ud af 6 

har downloadet app’en og tilmeldt sig servicen (Uber, b). Ikke desto mindre er Uber på 

kort tid blevet genstand for heftig debat. Hovedtjenesten UberPOP giver mulighed for 

billigere biltransport, men er ligeledes den mest omdiskuterede af Ubers tjenester 

(Christensen, 2015). Uber betragter sig selv som en teknologivirksomhed, der udbyder 

samkørsel, og de mener dermed ikke selv, at de ligger under samme regelsæt, som 

taxachaufførerne (Jensen, 2014). Dette har skabt stor debat om Ubers legitimitet på 

markedet – i særdeleshed blandt folk i den etablerede taxabranche. Alligevel er Uber, 

særligt blandt unge, stadig en populær tjeneste (Nordjyske, 2015).  
 

Der er foretaget en del undersøgelser om branding for traditionelle servicebrands, 

hvorimod servicebranding i deleøkonomien er sparsomt udforsket. Det bliver dermed 

interessant at gå i dybden med services i deleøkonomien, herunder Uber, og undersøge 

om og hvordan Uber adskiller sig fra traditionel servicebranding. 
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3.	Struktur	

	
 

Del	1	
•  I den første del af specialet vil vi give en introduktion til 

servicebranding og deleøkonomi, herunder en beskrivelse af Uber 

Del	2	
•  Denne del af specialet vil præsentere det teoretiske framework, som 

danner grundlag for analysen 

Del	3	
•  I denne del vil vi redegøre for valg af metode, herunder den 

videnskabsteoretiske tilgang samt undersøgelsesdesign og 
dataindsamling 

Del	4	
•  Del 4 vil, på baggrund af det teoretiske framework, præsentere 

resultaterne af undersøgelsen 

Del	5	
•  I denne del vil der foreligge en endelig konklusion af vores resultater 

Del	6	
•  I del 6 vil der foreligge en diskussion af vores resultater. Derudover vil 

vi reflektere over disse og desuden give forslag til videre forskning.  

Del	7	
•  I den sidste del af specialet vil litteraturlisten give et overblik over den 

litteratur, der er blevet anvendt i opgaven. Herefter vil vores bilag blive 
fremlagt 
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4.	Afgrænsning	

4.1.	Servicebranding		
Brands udgør i dag en central integreret del af en organisations marketingstrategi og 

anses derfor som et værdifuldt aktiv for en organisation (Grace et al., 2005: 125). 

Fordelene ved stærke brands er dog ikke kun begrænset til markedsføringen af fysiske 

produkter, men også services (Grace et al., 2005: 125). 
 

Baseret på væksten af servicebrands har Debra Grace og Aron O’Cass introduceret The 

Service Brand Verdict Model (SBV model). Modellen giver en forståelse for hvilke 

parametre, der har betydning for forbrugerens vurdering af og fremtidige intentioner 

med et servicebrand (Grace et al., 2005: 125). Grace og O’Cass har udviklet modellen 

med afsæt i eksisterende litteratur om servicebranding og forbrugeradfærd - og har 

derefter testet modellen ved både kvalitative og kvantitative undersøgelser. Grace og 

O’Cass’ undersøgelse er baseret på seks velkendte supermarkeder og fire velkendte 

banker (Grace et al., 2005: 131). Senere har Athanasios Krystallis og Polymeros 

Chrysochou testet modellen på banker, men også flyselskaber, der ligesom Uber hører 

til i transportsektoren (Krystallis et al., 2014: 139). Modellen er dermed blevet anvendt i 

velkendte servicesektorer, hvorimod vi søger at anvende modellen på Uber, som er en 

serviceform inden for deleøkonomien.  
 

4.2.	Deleøkonomi	
Deleøkonomien er et økonomisk princip, hvor privatpersoner deler, lejer, køber eller 

bytter produkter og tjenester (SKAT, 2016). Deleøkonomien har eksisteret i længere tid 

end vi lige tror. Biblioteket var en af de første gange vi blev præsenteret for at dele 

(Botsman et al., 2011: 108), men det er først i de senere år, at man er begyndt at omtale 

det at dele med hinanden som deleøkonomi. Forskellen fra dengang og til nu er, at nye 

teknologier og fremkomsten af bruger-til-bruger netværk har gjort deling mulig på et 

helt andet niveau (Botsman et al., 2011: xiii). Nu kan almindelige borgere stille deres 

bil, ejendom eller anden ressource til rådighed for andre og tjene penge på det. På den 

måde adskiller deleøkonomien sig fra mere traditionelle forretningsmodeller, såsom 

supermarkeder, banker og flyselskaber.  
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4.2.1.	Forudsætninger	for	deleøkonomien	
Selvom deleøkonomien spænder bredt opstiller Botsman og Rogers (2011) fire 

essentielle faktorer, der skal være tilstede, for at deleøkonomien kan fungere. De fire 

faktorer er critical mass, idling capacity, belief in the commons og trust between 

strangers (Botsman, 2011: xvi). 
 

Den første faktor, critical mass, er et sociologisk term, der henviser til, at der skal være 

en tilstrækkelig mængde af involverede forbrugere og udbydere i et system, for at det 

kan fungere (Botsman et al., 2011: 75). Der kan dog ikke fastsættes én generel ‘critical 

mass’, som gør sig gældende i alle systemer. Det afhænger derimod af den bestemte 

kontekst, hvilke behov der skal tilfredsstilles og brugernes forventninger (Botsman et 

al., 2011: 78-79). Derudover kræver deleøkonomien oftest, at folk skal ændre gamle 

vaner og gøre ting anderledes, end hvad de er vant til. For at kunne overbevise folk om, 

at lave denne ændring, er det essentielt at de kan se andre forbrugere - en ‘critical mass’ 

- gøre det samme (Botsman et al., 2011: 82). Alt i alt handler det om at systemet vil 

være succesfuldt, hvis brugerne er tilfredse med udvalget og systemets anvendelighed 

(Botsman et al., 2011: 81). Uber ville altså ikke fungere, hvis der ikke var tilstrækkelig 

med chauffører og passagerer, og hvis selve servicen ikke levede op til forbrugernes 

forventninger og behov. 
 

Den anden faktor, idling capacity, kan groft sagt oversættes til ubrugt-

/overskudskapacitet. Hvis der ikke var nogen ‘idling capacity’, ville en del af 

fundamentet for deleøkonomien forsvinde. Det handler netop om, at det vi deler, er 

ubrugte ressourcer, som kan blive udnyttet et andet sted (Botsman et al., 2011: 83). 

Disse ubrugte ressourcer behøver dog ikke kun være fysiske ting, men kan også være 

tid, evner, rum etc. (Botsman et al., 2011: 86). Gennem Airbnb kan man udleje sin 

lejlighed, hvis man ikke selv bruger den. Med Uber kan man bestille et lift af folk, som 

har frie pladser i bilen, og gennem NeighborGoods kan man blandt andet dele sit 

værktøj eller babyudstyr med andre, når man ikke selv bruger det. For at kunne udnytte 

denne ‘idling capacity’, er mulighederne inden for internettets sociale netværk helt 

afgørende. Uden disse vil det være svært at matche folk med samme interesser såsom at 

matche passagerer med en chauffør hos Uber.  
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Den tredje faktor, belief in the commons, er et term brugt til at beskrive ressourcer som 

tilhører alle. For at deleøkonomien kan fungere, skal der være en tro på et fællesskab. 

Man skal have lyst til at dele med andre, og dermed skaber man værdi, også selvom det 

måske ikke var intentionen (Botsman et al., 2011: 89). 
 

Den fjerde faktor, trust between strangers, indikerer at der skal være tillid til stede, før 

at vi tør dele med hinanden (Botsman et al., 2011: 91). I Ubers tilfælde kræver det, at vi 

stoler på at både chaufføren og passageren er troværdige og harmløse. Da udveksling i 

deleøkonomien foregår direkte mellem to medmennesker, er virksomhedernes rolle i 

denne derfor, at udforme deres platform så den faciliterer opbyggelsen af tillid 

(Botsman et al., 2011: 92). Hos Uber er det muligt for både chauffør og passager at se et 

billede af hinanden før turen starter, og ydermere er der oprettet et ratingsystem, hvor 

chauffører og passagerer kan rate hinanden efter endt tur (Dilling, 2014).  
 

4.2.2.	Deleøkonomiens	tre	grene		
Botsman og Rogers inddeler ydermere deleøkonomien i tre kategorier: Product service 

systems, redistribution markets og collaborative lifestyles (Botsman et al., 2011: xvi).  

Product service systems tager udgangspunkt i, at man i stedet for at eje selve produktet 

kun betaler for at få adgang til fordelene ved produktet. Botsman og Rogers beskriver 

det således: “We want not the stuff, but the needs or experiences it fulfills” (Botsman et 

al., 2011: 101). I et product service system er produktet enten ejet af en virksomhed 

eller en privatperson, og brugerne får herved del i produktets fordele ved betaling 

(Botsman et al., 2011: 101). Et af de meste kendte eksempler på denne form for 

deleøkonomi er streamingtjenesten Netflix. Redistribution markets fokuserer på at 

genbruge eller videresælge ting i stedet for at smide dem ud (Botsman et al., 2011: 72). 

I nogle tilfælde bytter man brugte ting med hinanden og i andre tilfælde handler det om, 

at købe eller sælge brugte ting for eksempel via DBA (Den Blå Avis) eller eBay.  

Collaborative lifestyles handler om at dele andet end bare fysiske produkter såsom tid, 

rum, evner og penge (Botsman et al., 2011: 73). Det kan blandt andet være hjem, 

håndværksmæssige evner, haver, viden etc. Tillid er oftest ret vigtig i denne kategori, da 

fokus ligger på face-to-face interaktion og ikke udvekslingen af et fysisk produkt. Det er 

i denne kategori at Uber befinder sig.  
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4.3.	Casen	

4.3.1.	Hvem	er	Uber?	
En aften i 2008 havde Travis Kalanick og Garrett Camp problemer med at få fat i en 

taxa. Det gav dem den ide, at man fremover blot ved et tryk på en knap ville kunne 

bestille en taxa (Uber, c). Ideen udviklede sig til at blive et app-baseret koncept, og 

Uber blev dermed grundlagt i 2009 i San Francisco (Pedersen, 2014). Som en 

internetbaseret tjeneste tilbyder Uber bestilling og betaling af samkørsel via deres app 

(Herschend, 2015). Uber forbinder hermed chaufførerne, der kører i deres egne biler 

efter egen tidsplan, med folk som har brug for transport, (Jensen, 2014). Ydermere 

påpeger de selv, at de hjælper byer ved at skabe flere økonomiske muligheder, mindre 

spirituskørsel og bedre adgang til transport for dem uden bil (Uber, d). De understreger 

dog, at Uber ikke er en taxivirksomhed, men derimod en teknologivirksomhed, der 

udbyder samkørsel. Af den grund mener Uber derfor ikke, at de skal ligge under for den 

gældende taxilovgivning (Jensen, 2014). 
 

Det der begyndte som en app til bestilling af transport i et par enkelte storbyer har nu 

ændret logistikken i 493 byer (Uber, a) fordelt i mere end 46 lande (Pedersen, 2014). 

I København har Uber på nuværende tidspunkt lanceret tre forskellige tjenester -

  UberPOP, UberBIKE og UberBLACK. UberPOP forbinder chauffører med kunder, 

som ønsker den billigste tjeneste, og som dermed bliver hentet i en helt almindelig bil 

(Jensen, 2014). UberBIKE tilbyder det samme, dog kan du have din cykel med, mens 

UberBLACK tilbyder en professionel chauffør i en flot sort bil (Uber, e).  
 

4.3.2.	Sådan	fungerer	Ubers	app	
Ubers app fungerer på den måde, at man opretter en profil med sin Facebook-konto eller 

e-mail. Herefter indtaster man sine kontooplysninger for på den måde at undgå direkte 

berøring med kontanter (TV2, 2014). App’en virker ikke, før samtlige personfølsomme 

oplysninger er registreret (Dilling, 2014). 

Når man har klaret registreringen, kan man via den indbyggede GPS-funktion se sin 

egen placering på et kort, og desuden se hvor og hvor mange ledige biler, der er i 

nærheden. På den måde kan man bestille den nærmeste bil, der kommer og henter en på 

det opsamlingssted, som man har angivet med en ”knappenål”. Knappenålen vil typisk 
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være placeret der, hvor man fysisk befinder sig, når man tilgår app’en (TV2, 2014). 

Derefter kan man indtaste sin destination og få et estimeret prisoverslag på, hvad turen 

kommer til at koste. Estimatet tager dog ikke højde for eventuel trafiktæthed, så det er 

først ved turens afslutning, at man bliver bekendt med den egentlige pris (Dilling, 

2014).  

Inden chaufførens ankomst kan forbrugeren se chaufførens navn, billede, og 

biloplysninger, så man på forhånd ved, hvem der sidder bag rattet. Derudover gør 

app’en det muligt for passageren, at følge bilens færden og man bliver desuden oplyst 

om, hvor lang tid det vil tage chaufføren at nå til opsamlingsstedet.  

Ved ankomsten til den pågældende destination bliver prisen automatisk debiteret via 

Uber-appen, og prisen trækkes på det betalingskort, som brugeren forinden har 

registreret. Tjenesten sørger da for, at sende en kvittering - enten på sms eller mail - 

hvor der udover beløbet fremgår, hvem chaufføren var, og hvilken rute der blev kørt 

(Dilling, 2014).  

Afslutningsvis er det muligt, at tildele sin chauffør 1-5 stjerner, alt efter hvor tilfreds 

man er med turen. Denne feedback bliver gjort synligt for fremtidige brugere. 

Chaufførerne kan ligeledes give passagererne feedback, så andre chauffører kan se, 

hvordan man er blevet bedømt som passager (Dilling, 2014). Dette er et tiltag, som 

understøtter Ubers forsøg på, at skabe tillid mellem chaufførerne og passagererne. På 

deres hjemmeside fremgår det, at de derfor i høj grad er afhængige af teknologi, som 

gør det muligt for dem, at danne et overblik over passagererne og chaufførernes 

sikkerhed: “Fra start til slut er det en tur, du kan stole på. Din sikkerhed er vigtig for os 

før, under og efter hver tur. Det er derfor, at vi fortsætter med, at udvikle teknologi, der 

hjælper med at gøre millioner af ture sikrere hver dag” (Uber, f). 
 

4.3.3.	Uber	i	modvind	
Uber har i sin indtil videre korte levetid oplevet stor modgang og kæmper stadig en brav 

kamp for at retfærdiggøre sin plads på markedet. I november 2014 blev adskillige Uber-

chauffører sigtet for ulovlig taxakørsel (Blichert, 2016). Den 26. april 2016 startede 

retssagen mod seks af de i alt 40 Uber-chauffører, der er sigtet for ulovlig taxakørsel 

(Friis, 2016). Uber mener selv, at de er en samkørselsordning, hvor folk der mangler et 

lift, kan skabe kontakt til bilister, der alligevel er ude at køre, og som har plads til ekstra 



	

14	

passagerer. Dette er formanden for foreningen Taxiførere i Danmark ikke enig i, og han 

er ikke den eneste. Flere mener, at Uber er organiseret pirattaxa-kørsel, da chaufførerne 

tager en omvej for at få kunder, og altså ikke fordi de selv skal samme vej (Friis, 2016). 

Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxiråd, mener ligeledes at Uber bryder 

lovgivningen. Mens taxierhvervet er underlagt og opfylder en lang række lovkrav, 

opfylder Uber, ifølge Trine Wollenberg, ingen af disse (Jensen, 2016). Trine foreslår, at 

politikerne kigger nærmere på de reguleringer og regler, som taxierhvervet er underlagt 

med henblik på at gøre disse mere moderne, så taxierhvervet har mulighed for at 

konkurrere på lige fod med konkurrenter som Uber (Jensen, 2016). Ubers forhold til 

skattevæsenet har også været i søgelyset, og fagforbundet 3F har en stærk formodning 

om, at Uber-chaufførerne ikke betaler skat af de penge, de tjener. Samtidig mener 

kritikere, at Uber dermed fremmer sort arbejde, fordi det er op til chaufførerne selv at 

indberette til skat, hvilket undergraver vilkårene for taxabranchen (Information, 2016). 

Sideløbende kører der desuden en anden diskussion om, at Uber sender penge i skattely 

(Chor et al., 2016). Ubers danske direktør, Mathias Thomsen, afviser dog at selskabet 

laver piratkørsel, social dumping eller at de snyder i skat (Chor et al., 2016). 

Lone Thier, ekspert i disruption, moderator og foredragsholder, støtter op om Uber og 

forsøger at belyse sagen fra andre perspektiver. Hun mener, at vi i stedet for at bekrige 

fremtiden, skal tilpasse lovgivningen i Danmark, så vi kan drage nytte af de nye 

teknologier, som fremtiden bringer (Thier, 2016). Ifølge Lone Thier skal vi åbne øjnene 

op for, at Uber er med til at skabe nye arbejdspladser og dermed øget vækst, som på sigt 

vil forårsage mindre forurening og trafik. Det antages at der vil være færre biler på 

vejene, da folk der i forvejen ikke bruger deres bil særlig tit, vil kunne drage nytte af at 

bestille en Uber i stedet for. Ved at give afkald på egen bil undgår man også at betale 

vægtafgift og forsikring (Thier, 2016). 

 

Den 8. juli blev de seks Uber-chauffører dømt for overtrædelse af taxilovgivningen 

(Thiis, 2016). Mathias Thomsen afviser dog, at Uber trods kritik har planer om at 

trække sig fra markedet, men vil i samarbejde med politikerne og skat forsøge at finde 

en løsning (Chor et al., 2016).  
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4.4.	Forskningsspørgsmål	
Som nævnt er SBV modellen allerede blevet anvendt på velkendte servicesektorer, men 

den er endnu ikke anvendt inden for deleøkonomien, som repræsenterer en ny type 

forretningsmodel. Os bekendt findes der udover prisen endnu ingen indikationer af 

hvilke konkrete faktorer, der har betydning for forbrugernes vurdering af og fremtidige 

intentioner med Uber. Lige netop Uber er som nævnt en omstridt virksomhed, hvilket 

gør det interessant at gå i dybden med Uber frem for andre virksomheder i 

deleøkonomien. Derudover vil vi kun fokusere på Uber i Danmark og herunder unge 

under 30, da de er de største forbrugere af Uber (Dansk Erhverv, 2015). Med afsæt i 

Grace og O’Cass’ (2005) model søger vi dermed at opnå en forståelse for, hvilke 

faktorer der har en indflydelse på forbrugerens vurdering af og fremtidige intentioner 

med Ubers service. Forbrugerens vurdering af og fremtidige intentioner med et brand er 

karakteriseret som brand verdict i modellen. Ved at gennemgå parametrene i modellen 

og fastlægge forbrugerens endelige brand verdict, er det dermed muligt at opnå en 

forståelse af hvilke af disse parametre, der har en indflydelse på den endelige vurdering 

af samt fremtidige intentioner med Uber. Dette leder til følgende problemformulering:  
 

Hvilke faktorer bestemmer brand verdict hos Uber?  
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5.	Teori	
Dette afsnit søger at give et overblik over den teori, der vil danne baggrund for vores 

undersøgelse. Fundamentet for vores analyse er the service brand verdict model, som er 

udviklet af Grace og O’Cass (2005). Afsnittet starter ud med en beskrivelse af den 

oprindelige SBV model. Vi har dog foretaget enkelte til- og fravalg, hvorfor vi bruger 

en revideret udgave af modellen. Disse vil ligeledes blive uddybet i det efterfølgende.  
 

5.1.	SBV	modellen	ifølge	Grace	og	O’Cass	
SBV modellen er oprindeligt bygget op af brand verdict, som er forbrugerens endelige 

beslutning om den fremtidige brug af servicen som resultat af en overordnet positiv eller 

negativ holdning til brandet (Grace et al., 2005: 126). Til at bestemme brand verdict har 

Grace og O’Cass undersøgt forbrugerens re-purchase intentioner. Denne dimension 

påvirkes direkte af brand attitude, som repræsenterer forbrugerens overordnede 

holdning til brandet (værende positiv eller negativ), og satisfaction som er baseret på 

den øjeblikkelige positive eller negative oplevelse af den pågældende service (Grace et 

al., 2005: 127).  

Brand attitude og brand satisfaction påvirkes så af brand evidence og brand hearsay. 

Brand evidence er de associationer, som forbrugeren oplever før og under køb. Disse er 

brand name, price/value for money, servicescape, core service, employee service, 

feelings og self-image congruence (Grace et al., 2005: 128). Brand hearsay 

repræsenterer controlled communications og uncontrolled communications, der udgør 

den samlede kommunikation omkring servicebrandet, som opleves af forbrugeren før 

køb (Grace et al., 2005: 127). Derudover påvirker brand hearsay også brand evidence, 

da kommunikationen omkring et brand kan påvirke de associationer, forbrugeren har til 

brandet (Grace et al., 2005: 129). 
 

5.2.	Revideret	SBV	model	
I det følgende afsnit vil vi kort beskrive vores til- og fravalg af parametre i modellen. 

Dertil følger en positionering af modellen, hvor sammenhængen mellem de tilvalgte 

variable vil blive uddybet. 
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I den reviderede udgave af modellen har vi først valgt at erstatte self-image congruence 

med et nyt parameter betegnet som personal values. Schwartz mener, at personlige 

værdier kan have en indflydelse på folks holdning til et brand (Schwartz, 2007: 262). 

Derfor finder vi det interessant at undersøge, hvordan folks personlige værdier kan 

påvirke deres holdning til Uber, eftersom der har været en del postyr i medierne om, 

hvorvidt Uber er lovligt eller ej.  

Dernæst har vi valgt at fjerne brand attitude og brand satisfaction for at forenkle 

modellen. Vi finder det ikke nødvendigt at se på brand satisfaction, og fastlægge de 

øjeblikkelige oplevelse folk har, hver gang de har brugt Uber. Samtidig ville dette 

kræve, at vi kunne spørge respondenterne om deres tilfredshed umiddelbart efter hver 

eneste tur. Ydermere finder vi det ikke relevant at kigge specifikt på brand attitude, da 

folks overordnede positive/negative holdning til Uber vil afspejles i dimensionen brand 

verdict. Brand verdict omhandler som nævnt forbrugerens endelige beslutning omkring 

den fremtidige brug af servicen, og hvis forbrugeren har intentioner om at støtte brandet 

i fremtiden, er det højst sandsynligt affødt af en positiv holdning til brandet og vice 

versa (Grace et al., 2005: 131).  
 

I stedet har vi tilføjet en ny dimension, som vi kalder trust. Ifølge Webber et al. bliver 

servicevirksomheder nødt til at opbygge tillid til kunderne for at fastholde dem, men 

også for at skabe nye potentielle kunder (Webber et al., 2011: 193). Hvis virksomheden 

ikke formår at opbygge tillid til kunden, vil det højst sandsynligt påvirke kundens 

tilfredshed med servicen negativt (Webber et al., 2011: 193). Samtidig påpeger 

Botsman og Rogers som nævnt, at der skal være tillid til stede for at deleøkonomien kan 

fungere (Botsman et al., 2011: 91). Derfor har vi valgt at inddrage tillid i modellen, da 

det kan have en afgørende effekt på brand verdict, og dermed om man vælger Uber eller 

et alternativ i fremtiden. Tillid ses dermed som en modererende variabel, der kan 

påvirke brand verdict. Flere teoretikere har samtidig påpeget sammenhængen mellem 

tillid og brand attachment, så hvis tilliden til et brand mindskes/øges, vil tilknytningen 

til et brand mindskes/øges (Magnoni, 2016: 12+15; Aurier et. al., 2001). Derfor har det 

været interessant også at inddrage brand attachment som endnu en modererende 

variabel, for at kunne undersøge hvorvidt dette parameter, har en indflydelse på brand 

verdict. 
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Ifølge flere teoretikere er der en sammenhæng mellem brand attachment og brand 

loyalty, idet en øget tilknytning til et brand styrker loyaliteten til brandet (Thomsen et. 

al., 2005: 77+88; Louis et. al., 2010 : 118). Brand loyalty bliver ligesom brand verdict 

målt på parametret re-purchase (Dholakia, 1997: 381; Keller, 2001: 1). Derfor kan 

brand verdict til en vis grad afspejle en intention om at være loyal over for et brand. 

Dog skal det understreges, at vi ikke direkte undersøger brand loyalty, og det er ej heller 

fokus for denne opgave. Brand loyalty bliver ydermere målt på forbrugerens intention 

om at sprede WOM (Keller, 2001: 1), hvorfor vi også har valgt at inddrage WOM som 

en faktor til at bestemme brand verdict. Det er dermed muligt at forbrugernes endelige 

brand verdict - intentionen om at bruge Uber igen og sprede WOM - er påvirket af en 

emotionel tilknytning til Uber. Thomsen et al. (2005) påpeger dog, at selvom en 

emotionel tilknytning til et brand vil lede til re-purchase og spredning af WOM, så kan 

der sagtens være intentioner om at benytte servicen igen og sprede WOM, uden at der er 

en emotionel tilknytning (Thomsen et al., 2005: 88; Keller, 2013: 120). Derfor kan der 

altså godt foreligge intentioner om at bruge Uber igen og fortælle om Uber til andre, 

uden at der er en emotionel tilknytning til Uber. Det er dog stadig interessant at 

undersøge om der foreligger en emotionel tilknytning til Uber, som påvirker den 

endelige brand verdict, eller om det er andre parametre, der spiller ind. 
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Dette samt de resterende parametre vil blive yderligere uddybet i næste afsnit.  

Den reviderede model, som vil blive brugt i opgaven, kommer til at se således ud:  
 

Figur 1: SBV modellen 

 

 

Opsummeret bliver brand verdict påvirket af brand attachment, som bliver påvirket af 

tillid. Tillid bliver heraf påvirket af brand hearsay og brand evidence. Brand evidence 

bliver dog samtidig påvirket af brand hearsay.  
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For at skabe et bedre overblik vil nedenstående illustration vise sammenhængen mellem 

disse variable.  
 

Figur 2: Sammenhæng mellem variable 

 

	

5.3.	Brand	Hearsay	

5.3.1.	Controlled	communications	
Kontrolleret kommunikation er virksomhedens egen reklame og promovering. Reklame 

og promovering siges at påvirke forbrugerens holdning, intentioner og opfattelser til det 

givne brand (Grace et al., 2005: 129). Ydermere har undersøgelser vist, at reklame kan 

reducere usikkerheden hos forbrugeren og øge sandsynligheden for fremtidig køb af den 

pågældende service (Grace et al., 2005: 129).  
 

Når man klikker ind på Ubers hjemmeside, bliver man på forsiden præsenteret for en 

række grunde til at køre med Uber. Der står blandt andet, at Uber er nemt at bruge, og at 

de er klar hvor som helst og når som helst. Ydermere påpeger de selv, at de hjælper 

byer ved at skabe flere økonomiske muligheder, mindre spirituskørsel og bedre adgang 

til transport for dem uden bil. Afslutningsvis har de stor fokus på sikkerhed, hvor de 

sætter folk i første række, uanset om du er passager eller chauffør (Uber, f). Sikkerhed 

er et af Ubers store fokusområder. De pointerer at man undgår risikoen ved at have 

kontanter på sig, og så har de et GPS-system, der gør det muligt for Uber at se, hvor og 

hvornår man er på tur, samt hvem chaufføren er. Derudover har de et ratingsystem og 
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man kan desuden se chaufførens navn, nummerplade, foto og rating inden afhentning 

(Uber, f). 

 

Uber har ligeledes en side på Facebook. Her er fokus dog ikke helt det samme som på 

hjemmesiden. På Facebook er der større fokus på at fortælle om Ubers kampagner, og 

det de støtter op omkring. De har blandt andet haft konkurrencer, hvor man kunne vinde 

500 kr. til sin Uber konto, mens de i december satte et alkometer op i København og 

kvitterede med en gratis tur hjem, hvis testen var positiv. Ydermere oprettede de i 2015 

et event kaldet UberGIVING, hvor chaufførerne kørte gratis rundt og samlede 

donationer ind til Røde Kors. 
 

Ifølge Grace og O’Cass har kontrolleret kommunikation en større indflydelse på 

købsbeslutningen end ukontrolleret kommunikation, hvis forbrugeren har tidligere 

erfaring med brandet (Grace et al., 2005: 135). Da vi beskæftiger os med forbrugere der 

har tidligere erfaring med Uber, kan Ubers branding/reklame tænkes at påvirke 

forbrugerens beslutning om at køre med Uber igen. Baseret på ovenstående vil vi 

undersøge, om folk er bekendte med Ubers egen kontrollerede kommunikation, samt 

hvorvidt det har en indflydelse på deres beslutning om at køre med Uber igen. 

 

Grace og O’Cass’ resultater viser at parameteret controlled communications har en stor 

indflydelse på forbrugerens adfærdsmæssige intentioner over for brandet (Grace et al., 

2005: 133). Disse resultater understøttes også af Krystallis og Chrysochou, som har 

foretaget samme undersøgelse på en anden servicesektor (Krystallis et al., 2014: 144). 

Dette kan skyldes at begge undersøgelser tager udgangspunkt i forbrugere, der har 

tidligere erfaring med brandet. Eftersom undersøgelserne tager udgangspunkt i 

forskellige servicesektorer, men alligevel finder samme resultat, kan det indikere, at 

kontrolleret kommunikation også kan vise sig relevant i Ubers tilfælde. 
 

5.3.2.	Uncontrolled	communications	
Ukontrolleret kommunikation er word-of-mouth (WOM) og non-paid publicity. WOM 

kan defineres som udvekslingen af meninger om produkter og tjenesteydelser mellem 

forbrugere (Chawdhary et al., 2015: 1018). WOM opstår gennem forbrugerens 
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interaktion med andre (Wallace et al., 2014: 95), uden direkte påvirkning fra 

organisationen (Kozinets et al., 2010: 72). WOM anses for at have en afgørende 

indvirkning på forbrugerens købsbeslutning og fremadrettede holdning til en given 

organisation (Chawdhary et al., 2015: 1018). Under dette parameter drejer det sig om 

indflydelsen af WOM fra andre. Non-paid publicity kan defineres som en redaktionel 

plads i medierne, der ikke er betalt for og hvor afsenderen er en tredjepart, der ikke 

identificeres - i modsætning til reklame, hvor firmaet betaler og afsenderen identificeres 

(Eisend et al., 2011: 906). Non-paid publicity bliver ofte brugt til at afsløre negativ 

information om en virksomhed og dennes produkter (Eisend et al., 2011: 907). 

 

Påvirkningen af WOM kan blandt andet ske gennem Facebook, hvor man har mulighed 

for at læse andres kommentarer og spørgsmål til Uber. Ydermere kan man på 

ratingsider såsom Trustpilot læse andres anmeldelser af Uber. Derudover faciliterer 

Ubers ratingsystem også WOM, idet forbrugerne her kan dele erfaringer med hinanden 

og desuden se, om andre har givet en dårlig rating. Sidst men ikke mindst kan 

påvirkningen af WOM også komme fra familie, venner og bekendte. Non-paid publicity 

kan blandt andet ses i form af omtale i medierne, hvor Uber både har fået ros, men også 

er blevet kritiseret for at yde taxakørsel uden at være underlagt samme taxilovgivning 

som taxachaufførerne.  

 

Ifølge Grace og O’Cass har ukontrolleret kommunikation en større indflydelse på 

forbrugerens holdning til brandet end kontrolleret kommunikation, hvis forbrugeren 

ikke har nogen tidligere erfaring med brandet (Grace et al., 2005: 135). Dette skyldes, 

at WOM og non-paid publicity anses som mere troværdig end firmaets egen reklame, 

når man ikke selv har erfaringer med brandet (Grace et al., 2005: 129).  

 

Grace og O’Cass’ resultater viser, at parameteret uncontrolled communications ikke har 

en stor indflydelse på forbrugerens adfærdsmæssige intentioner over for brandet (Grace 

et al., 2005: 133). Disse resultater understøttes igen af Krystallis og Chrysochou 

(Krystallis et al., 2014: 144). Dette kan skyldes at begge undersøgelser som nævnt tager 

udgangspunkt i forbrugere, der har tidligere erfaring med brandet. Dog påpeger Wilson 

et al. (1989) at ukontrolleret kommunikation kan vise sig relevant, når det drejer sig om 
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et nyt brand. Så selvom dette speciale fokuserer på forbrugere, der har tidligere 

erfaringer med Uber, kan påvirkningen af WOM og non-paid publicity stadig vise sig 

relevant, eftersom Uber er et forholdsvis nyt brand i Danmark.  
 

5.4.	Brand	Evidence	

5.4.1.	Brand	name	
Dette parameter omhandler navnet på brandet. Når man hører om brandet eller ser 

Ubers brand, kan det give associationer til fordele og ulemper ved brandet, som dermed 

kan påvirke forbrugerens endelige evaluering af brandet. (Grace et al., 2005: 128).  

 

Ifølge Grace og O’Cass’ resultater fremgår det, at navnet på brandet har en evne til at 

hjælpe forbrugeren med at identificere fordele eller ulemper ved et brand (Grace et al., 

2005: 128). Der har blandt andet været negativ omtale vedrørende Ubers 

forretningsmodel, da flere er af den overbevisning, at Uber er ulovligt, idet de ikke 

overholder betingelserne for taxakørsel. Derudover er det blandt andet svært at 

kontrollere beskatning af det chaufførerne tjener, eftersom det foregår via 

betalingsapp’en Mobilepay (Olsen, 2015). Som resultat kan Uber risikere, at folk ikke 

vil benytte sig af deres service, fordi brand navnet giver dem negative associationer. 

 

Grace og O’Cass’ resultater viser dog, at parameteret brand name ikke har en 

betydningsfuld påvirkning på forbrugerens adfærdsmæssige intentioner over for brandet 

(Grace et al., 2005: 133). Disse resultater understøttes ligeledes af Krystallis og 

Chrysochou, hvis resultater også viser, at brand name ikke er vigtigt, når forbrugere 

evaluerer servicebrands (Krystallis et al., 2014: 143). Det er dermed interessant at 

undersøge, om det også gør sig gældende i Ubers tilfælde.  
 

5.4.2.	Price/value	for	money	
Dette parameter bliver vurderet på, om kunden mener at få en værdi, der korresponderer 

med prisen (Grace et al., 2005: 128). Ifølge Grace og O’Cass’ resultater er pris en stærk 

indikator i kundens vurdering af brandets værdi (Grace et al., 2005: 135). Hvis prisen er 

for høj, i forhold til den værdi som kunden mener at få for pengene, så kan det have en 

negativ indflydelse på den overordnede tilfredshed. Dette understøttes af Zeithaml 
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(1988) som mener, at kunden vurderer prisen på en service i forhold til den værdi, som 

han/hun mener at få for pengene. Ubers pris/værdi forhold er umiddelbart bedre end hos 

almindelige taxaer, da værdien er den samme, men prisen hos Uber er væsentlig lavere 

(Hansen, 2014). Det er dermed relevant at se på, hvor stor en betydning pris/værdi 

forholdet har for forbrugernes fremtidige brug af Uber. Synes man at Ubers service er 

rimelig i forhold til prisen? Og hvor stor en betydning har det, at det er billigere i 

forhold til at køre med en almindelig taxa, på trods af at servicen er den samme? 

 

Ligesom Grace og O’Cass (2005: 133) viser Krystallis og Chrysochous’ resultater, at 

folk vurderer prisen på en service i forhold til den værdi, de mener at få for pengene 

(Krystallis et al., 2014: 144). Dermed påvirker pris/værdi forholdet forbrugerens 

adfærdsmæssige intentioner over for brandet. Det er dermed relevant at undersøge, om 

pris/værdi forholdet ligeledes har en betydning for forbrugerens vurdering af og 

fremtidige intentioner med Uber. 
 

5.4.3.	Servicescape	
Dette parameter omhandler de fysiske omgivelser, som kan påvirke forbrugerens 

følelsesmæssige respons til brandet. Denne påvirkning kan finde sted både før og under 

køb. Grace og O’Cass hævder, at setuppet omkring servicen kan påvirke forbrugerens 

emotionelle, kognitive og fysiske respons til brandet, som kan have betydning for den 

endelige vurdering af brandet (Grace et al., 2005: 128). 

 

Grace og O’Cass’ resultater viser, at de fysiske omgivelser spiller en afgørende rolle 

både før og under servicen finder sted (Grace et al., 2005: 134). Hvis setuppet omkring 

servicen ikke er tilfredsstillende for kunden, påvirker det den overordnede tilfredshed 

negativt. Dette understøttes af Bitner, (1992) som mener, at setuppet omkring en service 

kan påvirke forbrugerens emotionelle, kognitive og fysiske respons til brandet, hvilket 

derfor kan have betydning for den endelige evaluering af brandet. En undersøgelse lavet 

af hotelbookingportalen hotels.com viser, at lugtgener i en taxa er det, der generer 

passagererne mest (Roar, 2011). Da Uber ligeledes opererer i transportbranchen og 

tilbyder samme ydelse som taxa, er det relevant at undersøge om bilens indeklima, såvel 
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som udseende og komfort, påvirker forbrugerens vurdering af og intention om at bruge 

Uber i fremtiden. 

 

Ligesom Grace og O’Cass (2005: 133) viser Krystallis og Chrysochous’ resultater, at de 

fysiske omgivelser påvirker forbrugerens adfærdsmæssige intentioner over for brandet 

(Krystallis et al., 2014: 143-144). Dermed kan det indikere, at de fysiske omgivelser 

ligeledes kan vise sig relevant i Ubers tilfælde.  
 

5.4.4.	Core	service	
Core service refererer til de processer hvorigennem servicen bliver leveret (Grace et al., 

2005: 128). Hos Uber starter den proces, når man benytter deres app til at bestille en 

Uber, og slutter når man stiger ud af bilen, og har betalt for sin tur.  

 

Ifølge Grace og O’Cass’ kan de processer, hvorigennem servicen bliver leveret, vise sig 

relevant i forbrugerens beslutning, når de evaluerer servicebrands (Grace et al., 2005: 

134). Dette understøttes af Danaher og Mattson (1998) som argumenterer for, at for 

lang ventetid før servicen finder sted og for lang varighed under levering af servicen, 

kan påvirke kundens evaluering af brandet negativt. I en undersøgelse foretaget af 

Berlingske sammenlignes en tur med taxa og en tur med Uber. Resultaterne viser at 

rejsetiden og ventetiden er den samme, men at Uber er ca. 80 kr. billigere. Derudover 

gør Ubers app både bestilling og betaling nem og hurtig (Jensen et al., 2015). Det er 

dermed interessant at kigge på hvordan Ubers app (service systemet) og selve 

serviceoplevelsen påvirker forbrugerens tilfredshed. 

 

Grace og O’Cass’ resultater viser, at parameteret core service har en stor indflydelse på 

forbrugerens adfærdsmæssige intentioner over for brandet (Grace et al., 2005: 133). 

Disse resultater understøttes igen af Krystallis og Chrysochou (Krystallis et al., 2014: 

143). Dermed kan det indikere, at core service også vil vise sig relevant i Ubers 

tilfælde.  
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5.4.5.	Employee	service	
Tæt relateret til core service er employee service repræsenteret som endnu en egenskab, 

der karakteriserer et brand, og som spiller en rolle i købsbeslutningen. Employee service 

refererer til medarbejderens adfærd og evner, når servicen skal leveres. Grace og 

O’Cass hævder, at den service som de ansatte leverer, påvirker forbrugerens 

købsbeslutning og tilfredshed med servicen (Grace et al., 2005: 128).  

 

Ifølge Grace og O’Cass’ resultater viser parameteret employee service sig relevant, når 

forbrugeren evaluerer servicebrands (Grace et al., 2005: 134). Hvis den ansattes adfærd 

og evner ikke lever op til forbrugerens forventninger, kan det påvirke forbrugerens 

evaluering af brandet negativt. Dette understøttes af Crosby et al. (1990: 68), der mener, 

at manglen på et konkret produkt i services netop gør, at medarbejderen bliver en vigtig 

kilde til værdiskabelse. Han/hun kan dermed have en indflydelse på forbrugerens 

overordnede oplevelse af brandet. 

I Ubers tilfælde kan det derfor være relevant at undersøge hvilken indflydelse 

chaufførens adfærd og evner, i form af udseende, køreevner og fremtoning, har på 

forbrugerens vurdering af og intention om at bruge Uber igen. Ydermere er sikkerhed 

og tryghed for passagererne (såvel som chaufførerne) som nævnt et af Ubers helt store 

fokusområder (jf. 5.3.1). Det er dermed interessant at undersøge i hvor høj grad Uber og 

chaufførerne, ifølge forbrugerne, lever op til dette, og i hvor stor en grad det har en 

indflydelse på forbrugerens vurdering af og fremtidige intentioner med Ubers service. 

 

Ligesom Grace og O’Cass (2005: 133) viser Krystallis og Chrysochous resultater 

ligeledes, at parameteret employee service påvirker forbrugerens adfærdsmæssige 

intentioner over for brandet (Krystallis et al., 2014: 143-144). Det er dermed sandsynligt 

at Uber-chaufførernes adfærd og evner også kan påvirke forbrugernes adfærdsmæssige 

intentioner overfor Uber.  
 

5.4.6.	Feelings	
Dette parameter karakteriserer de følelser, der opstår hos forbrugeren, når servicen 

finder sted (Grace et al., 2005: 128).  
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Ifølge Grace og Cass’ resultater fremgår det, at følelser spiller en vigtig rolle i 

forbrugerens beslutningsproces. Dette skyldes at forbrugere der oplever negative 

følelser, når de interagerer med en service, er mere tilbøjelige til at skifte til en anden 

service (Grace et al., 2005: 135). Det er dermed interessant at undersøge hvilke 

specifikke følelser, forbrugerne oplever, når de benytter sig af Ubers service. Hertil 

søger vi at klargøre, i hvilken grad disse har en effekt på forbrugerens holdning til 

brandet og deres beslutning om muligvis at benytte sig af Ubers service igen.  
 

Grace og O’Cass’ resultater understøttes af Krystallis og Chrysochou, hvis resultater 

ligeledes demonstrerer, at parameteret feelings påvirker forbrugerens vurdering af et 

brand (Krystallis et al., 2014: 143). Dette kan indikere, at de følelser som forbrugeren 

oplever, når servicen finder sted, også kan vise sig relevant i Ubers tilfælde. 
 

5.4.7.	Personal	values	
Dette parameter omhandler den rolle, som ens personlige værdier har i en 

købsbeslutning. Generelt set kan en værdi defineres som en bestemt overbevisning, der 

guider folks adfærd mod et ønsket end-state (Solomon et al., 2006: 113). Alle har et sæt 

af værdier, som influerer deres personlighed, og værdier er oftest skabt under 

påvirkning af sociale og kulturelle elementer (Solomon et al., 2006: 113). Værdier er 

dog generelle og uafhængige af specifikke situationer, og da kulturer og livet udvikler 

sig, ændrer de personlige værdier sig ligeledes. 

 

Personlige værdier spiller en vigtig rolle i folks forbrugeradfærd. Dette skyldes, at folk 

oftest benytter sig af services, fordi de er af den overbevisning, at lige netop den service 

vil hjælpe dem til at opnå et specifikt værdibaseret mål (Solomon et al., 2006: 113). 

Dette suppleres af Schwartz (2007: 262) der mener, at personlige værdier kan have en 

indflydelse på folks holdning til et brand. Altså vil beslutningen om at benytte en 

bestemt service afhænge af dennes evne til at afspejle ens egne personlige værdier 

(Lages et al., 2005: 1564). 
 

Som tidligere nævnt har der været en del kritik af Uber i medierne, da nogle mener at 

Uber-chaufførerne udøver taxakørsel uden at være underlagt samme taxilovgivning som 

taxachaufførerne. Dermed bliver Uber betegnet som pirattaxa (Jensen, 2014). Det er 
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derfor relevant at undersøge om folks personlige værdier og holdninger har en 

indflydelse på deres fremtidige intentioner med Ubers service. 
 

5.5.	Trust 

Det forhold der udfolder sig mellem en forbruger og en serviceyder, har stor betydning 

for evalueringen af kvaliteten og effektiviteten af en service (Webber et al., 2011: 193). 

Undersøgelser indikerer, at virksomhedens ansatte i særdeleshed præger forbrugernes 

evaluering af servicen (Webber et al., 2011: 195). Heraf hævder forskere at 

serviceorganisationer har brug for at opbygge tillid, for at fastholde eksisterende og nye 

potentielle kunder (Webber et al., 2011: 193). Tillid er dermed blevet særligt anerkendt 

som en vigtig del af den relation, som en organisation forsøger at skabe til deres kunder. 

Det er derfor et kritisk element til en organisations success (Caldwell et al., 2003: 349), 

som er nødvendig for ekstra værdiskabelse (Aastrup et al., 2007: 533). 
 

Tillid afspejles af en vilje til at påtage sig en risiko og slippe kontrollen i håbet om at 

opnå en ønsket fordel (Caldwell et al., 2003: 351). En måde hvorpå man opnår denne 

tillid, er når individer eller organisationer anses for at have evner, velvilje, samt 

integritet til at udføre en given opgave (Webber et al., 2011: 196). 

I forlængelse af dette definerer Aastrup et al. (2007: 533) overordnet tillid som 

villigheden til at sætte sin lid til en anden person fordi man har tiltro til denne. De 

skelner her mellem to former for tillid. 

·       Credibility er forventningen om, at partner A og dennes expertise kan opfylde 

partner B’s ønsker og behov.  

·       Benevolence repræsenterer i hvilken grad partner A formodes at være oprigtig 

interesseret i partner B’s trivsel og velvære. 

 

Undersøgelser om tillid i servicevirksomheder har vist, at tillid har en afgørende effekt 

på, om kunder vælger brandet igen i fremtiden (Johnson et al., 2005: 505; Webber et al., 

2011). Vi vil derfor undersøge, hvordan brand evidence og brand hearsay påvirker 

forbrugernes tillid til Uber, og om tillid har en afgørende effekt på brand verdict. En 

undersøgelse lavet af Pauwels-Delassus et al. (2013) viser, at hvis et brand skifter navn, 

kan det påvirke forbrugernes tillid og loyalitet til brandet. Dette skyldes, at forbrugerne 
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herefter kan have svært ved at genkende det oprindelige produkt, betvivler kvaliteten og 

dermed stopper med at købe det (Pauwels-Delassus et al., 2013: 657). Brand name kan 

dermed muligvis have en indflydelse på tilliden til Uber. En undersøgelse lavet af 

Webber et al. viser, at forbrugerens opfattelse af servicemedarbejderens kompetence og 

velvilje kan påvirke tilliden til servicebrandet, da medarbejderen repræsenterer brandet 

over for kunden (Webber et al., 2011: 195). Dermed kan employee service også tænkes 

at have en indflydelse på forbrugernes tillid til Uber. Servicemedarbejderens 

kompetence og velvilje kan henholdsvis relateres til Aastrup og Bjerres credibility og 

benevolence, hvorfor vi vil se på begge disse former for tillid.  
 

5.6.	Brand	attachment		
De fleste definitioner på brand attachment tager sit udgangspunkt i John Bowlbys 

tidligere arbejde med attachment (1980), som handler om den emotionelle tilknytning 

der er mellem børn og forældre (1980: 1). Heraf definerer han attachment som enhver 

form for adfærd, der resulterer i, at en person opnår eller bibeholder en vis nærhed til et 

andet individ (Bowlby, 1980: 39). Flere teoretikere har herefter undersøgt attachment i 

forhold til den emotionelle tilknytning, som en forbruger kan have til et brand. Brand 

attachment defineres heraf som et emotionelt bånd mellem en person og et specifikt 

brand (Louis et al. 2010: 118; Thomsen et al., 2005: 77-78; Park et al., 2010: 2). Der 

behøver dog ikke at foreligge en emotionel tilknytning for at forbrugerne køber brandet. 

Der kan også være andre grunde, såsom at produktet eller servicen er det eneste 

tilgængelige, det eneste forbrugeren har råd til eller en helt tredje grund (Keller, 2013: 

120). For at der foreligger en emotionel tilknytning, skal forbrugeren bevæge sig ud 

over en af disse grunde, og udtrykke at de “elsker brandet”, at det er en af deres favorit 

produkter/service, eller at det er den “little pleasure”, som de ser frem til. Keller (2013: 

124) nævner fire faktorer, der er med til at afgøre, om der foreligger en emotionel 

tilknytning. Disse er at forbrugeren 1) elsker brandet, 2) virkelig ville savne brandet 

hvis det ikke længere fandtes, 3) mener at brandet betyder noget særligt for ham/hende, 

og 4) at brandet er mere end et produkt for ham/hende. I forlængelse af dette fremsætter 

Lacoeuilhe en dybere definition på brand attachment:  “... a psychological variable that 

reveals a lasting and inalterable affective relationship (separation is painful) to the 

brand and expresses a relation of psychological closeness to it” (Louis et al., 2010: 
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118). Brand attachment er altså en følelsesmæssig tilknytning til et brand, som er 

vedvarende og uforanderlig, og hvor adskillelse vil være pinefuldt. Dette understøtter 

Keller, da han mener, at en stærk form for brand attachment er forbrugerens evne til 

modstå forandringer ved brandet og negativ omtale (Keller, 2013: 130). Flere 

teoretikere har dog understreget, at tilknytningen til et brand kan variere i styrke, og 

stærkere tilknytninger er associeret med stærkere følelser i forhold til blandt andet 

affektion, passion og kærlighed (Thomsen, 2005: 78). Under dette parameter vil vi 

undersøge, om der foreligger en emotionel tilknytning til Uber. Ved at sammenholde 

det med den endelige brand verdict, bliver det muligt at undersøge om brand 

attachment, i Ubers tilfælde, er afgørende for forbrugernes intentioner om at bruge Uber 

igen og fortælle andre om Uber. 
 

5.7.	Brand	Verdict	
Brand verdict er forbrugerens endelige beslutning om fremtidige intentioner med 

brandet, som resultat af en overordnet positiv eller negativ holdning til brandet (Grace 

et al., 2005: 126). Hvis brand verdict er positiv er det mere sandsynligt, at forbrugeren 

vil støtte brandet i fremtiden, og ligeledes hvis brand verdict er negativ, er det mindre 

sandsynligt, at forbrugeren vil støtte brandet (Grace et al., 2005: 127). Som tidligere 

nævnt har vi ligesom Grace og O’Cass valgt at undersøge forbrugernes intentioner om 

at benytte sig at Ubers service igen (re-purchase) og deres intention om at sprede WOM. 
 

5.7.1.	Re-purchase	
Ifølge Keller (2008) kan re-purchase defineres som forbrugerens intention om at benytte 

sig af serviceydelsen igen i fremtiden - altså at gentage et køb. Jo mere værdi 

forbrugerne føler de får ved brugen af en service, jo større er sandsynligheden for, at de 

fortsætter med at benytte sig af den samme service (Perrone et al., 2013: 205). De 

forbrugere der har en positiv opfattelse af den service, der bliver leveret, er dermed i 

højere grad tilbøjelige til at benytte sig af samme ydelse igen, eftersom deres 

forventninger med stor sandsynlighed bliver indfriet (Perrone et al., 2013: 205). For 

både at fremkalde førstegangskøb og genkøb skal tjenesteydere derfor i høj grad 

identificere og imødekomme forbrugernes behov og ønsker (Perrone et al., 2013: 204).  
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Forbrugernes genkøb er altså en stærk indikator i forhold til deres tilfredsstillelse med et 

brand. Ydermere er det et udtryk for kundeloyalitet, eftersom brandet vælges frem for 

andre alternativer (Ho et al., 2015: 6). En kritisk komponent i hele købsprocessen er for 

tjenesteyderne dermed den tilfredsstillelse, som forbrugerne oplever, når de foretager et 

køb (Chen et al., 2016: 190).  

I vores case ses re-purchase som intentional loyalty, da det handler om kundens 

intention om at vælge/fravælge brandet frem for andre alternativer. Vi kan ikke være 

sikre på, om kunden vil bruge Uber i fremtiden, også selvom de selv påstår dette. Derfor 

handler det om intentional loyalty. Her vil vi finde ud af, om forbrugeren har intentioner 

om at vælge Uber frem for andre alternativer og dermed have en intention om at være 

loyale over for Uber. 
 

5.7.2.	Word	of	mouth	
Som nævnt tidligere kan WOM ifølge Keller (2008) defineres som overførslen af 

information fra en person til en anden. WOM er dermed udveksling af meninger om 

produkter og tjenesteydelser mellem forbrugere (Chawdhary et al., 2015: 1018). Dette 

skaber en strøm af kommunikation, som både kan være mundtlig og skriftlig (Wallace 

et al., 2014: 35), og som er baseret på et ønske om, at hjælpe andre forbrugere ved enten 

at fraråde eller anbefale brugen af det pågældende produkt eller service (Kozinets et al., 

2010: 72). Opfylder en organisation ikke forbrugerens behov og forventninger, kan det 

generere negativ WOM (Gyrd-Jones et al., 2013: 1489), mens positiv WOM kan opstå, 

hvis det modsatte gør sig gældende (Kozinets et al., 2010: 86). Dette kan både styrke 

eller medføre en trussel for en organisations image (Mäläskä et al., 2011: 1148).  

Forbrugerne kan dermed betragtes som aktive producenter af en organisations værdi og 

mening (Kozinets et al., 2010: 72), idet de eksponerede forbrugere i høj grad synes at 

lade sig påvirke af de informationer, som WOM bringer med sig (Langer et al., 2005: 

191). En mulig forklaring på dette er, at WOM betragtes som en troværdig kilde til 

information, da den ikke er draget af en kommerciel interesse (Chawdhary et al., 2015: 

1018). Intentionen om at fortælle andre om Uber kan derfor have en indflydelse på 

Ubers fremtidige succes. Under dette parameter handler det om afsendt WOM i forhold 

til, om brugere af Uber vil fortælle om Uber til andre i fremtiden. Denne type WOM 

adskiller sig fra den anden type WOM i modellen under ukontrolleret kommunikation, 
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hvor vi taler om modtaget WOM. 

I vores case er WOM beskrevet som intentionel adfærd, idet det handler om kundens 

intention om at ville anbefale eller fraråde brugen af servicen til andre. Igen kan vi ikke 

være sikre på at kunden faktisk vil dele sin mening om Uber med andre. 
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5.8.	Teoretiske	definitioner	
Følgende model viser et overblik over de teoretiske definitioner, der er gennemgået i det 

ovenstående. 
 

Figur 3: Definitioner 
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6.	Videnskabsteoretisk	tilgang	
Overordnet set taler man om to videnskabelige hovedretninger, som står i opposition til 

hinanden - positivismen og hermeneutikken (Thurén, 2008: 18). Ved en positivistisk 

metodologi søger man at producere lovmæssigheder om menneskelig adfærd, hvor man 

ved en hermeneutisk metodologi opfatter hver situation som unik (Kvale, 2009: 287-

288). I dette afsnit søger vi derfor at klarlægge de ontologiske og epistemologiske 

forskelle mellem positivismen og hermeneutikken for at skabe en begrundelse for vores 

hermeneutiske tilgang i indeværende speciale.  
 

6.1.	Ontologi	
Ontologi er læren om det, der er i verden - altså det der eksisterer. Når man bekender sig 

til en bestemt ontologi, opfatter man derfor det eksisterende på en bestemt måde (Buch-

Hansen et al., 2005: 108).    
 

I positivismen eksisterer der en realistisk ontologi, hvilket betyder, at der er den 

opfattelse, at virkeligheden findes og er indrettet på en bestemt måde uafhængigt af 

vores subjektive opfattelse af den (Nygaard, 2012: 29). Virkeligheden ligger altså 

‘derude’ og eksisterer kun ud fra, hvad vi kan iagttage med vore sanser, og det vi kan 

regne ud ved hjælp af vores logik (Thurén, 2008: 19).  
 

I hermeneutikken derimod er ontologien begrænset realistisk, forstået på den måde at 

vores adgang til virkeligheden er bundet til en bestemt forforståelse, men at denne 

forforståelse kan påvirkes og nuanceres så man nærmer sig sandheden (Nygaard, 2012: 

31). Virkeligheden eksisterer, men den er baseret på menneskets forståelse og opfattelse 

af denne (Burrell et al., 1979: 1). Denne virkelighed skabes mellem individer, hvor 

forståelse mødes, og dermed kan verden siges at skabes intersubjektivt. 
 

Det ontologiske udgangspunkt i vores undersøgelse tager afsæt i hermeneutikken og vil 

være begrænset realistisk, da verden er set gennem individers personlige værdier, 

holdninger, oplevelser og subjektive forståelser. Det der stræbes efter er, at opnå en 

forståelse for den måde hvorpå vores individer skaber, modificerer og forstår verden 

(Burrell et al., 1979: 3). Derfor forsøger vi med vores undersøgelse at forklare verdenen 

gennem individers oplevelser med Uber.  
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6.2.	Epistemologi	
Epistemologi er læren om, hvordan vi erkender eller kan studerer, hvad der er i verden. 

Når man bekender sig til en bestemt epistemologi, betyder det, at man tilegner sig viden 

om og studerer det eksisterende på en bestemt måde (Buch-Hansen et al., 2005: 108).  
 

Det positivistiske syn på viden stammer fra naturvidenskaben og stræber efter at finde 

frem til én sandhed og endegyldig viden om virkeligheden (Thurén, 2008: 18). Denne 

viden tilegnes i positivismen via observation og logik. På det metodologiske plan består 

det videnskabelige arbejde i at opstille hypoteser, som enten bekræftes eller afkræftes 

ved at indsamle data via eksperimenter eller kvantitative metoder (Birkler, 2005: 67-

68). I positivismen skal man dog kritisk undersøge alle påstande og iagttagelser og kun 

støtte sig til facts som med en rimelig sandsynlighed kan anses for at være valide 

(Thurén, 2008: 19). Disse facts skal så kvantificeres og analyseres via logik for at kunne 

skabe valide resultater. 
 

I Hermeneutikken er man af den opfattelse at viden om virkeligheden tager sit 

udgangspunkt i individers subjektive forståelsesramme (Nygaard, 2012: 32). Ens 

forståelse af verden er baseret på en bestemt forforståelse der påvirker, hvordan vi 

opfatter verdenen, og hvordan vi handler. Birkler definerer forforståelse som, 

“forståelsen der altid kommer før den egentlige forståelse” (Birkler, 2005: 96). 

Forforståelsen er et produkt af kulturhistorie såsom religion, og ens personlige historie 

såsom uddannelse (Nygaard, 2012: 32). Forforståelsen skaber dermed en samlet 

forståelseshorisont, som er det synsfelt, man ser og fortolker alt ud fra (Birkler, 2005: 

96). Vi som forskere har også en bestemt forforståelse, der afgør vores udgangspunkt i 

undersøgelsen. For at forstå mere af verdenen må forskeren derfor søge at overkomme 

sit udgangspunkt, ved at reflektere over sin egen forforståelse (Nygaard, 2012: 32). 

Dette sker ved kvalitative studier af mennesker, hvor forskeren prøver at sætte sig i 

andres sted for at se verdenen ud fra deres forforståelse eller forståelseshorisont 

(Nygaard, 2012: 32). Gennem disse kvalitative studier, danner man sig nogle nye 

erfaringer og får ny viden, som så reviderer ens forforståelse. Hver gang man tilegner 

sig ny viden om emnet, reviderer man så sin forforståelse igen. Dette kaldes også den 

hermeneutiske spiral (Thurén, 2008: 70).  
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Figur 4: Den hermeneutiske spiral 

          
 

Da vi i dette speciale søger at forklare subjekters vurdering af Uber og baggrunden for 

dette, har vi fra begyndelsen medbragt en forforståelse om, at prisen har en afgørende 

betydning for forbrugernes vurdering af Uber. Efter at have læst artikler og eksisterende 

teori om deleøkonomi og servicebranding, herunder Grace og O’Cass’ framework, får 

vi en ny forforståelse. Gennem kvalitative interviews søger vi efterfølgende at sætte os 

ind i den interviewedes situation for at kunne se verden fra vedkommendes synspunkt 

og dermed opnå ny viden, hvormed vores forforståelse igen bliver revideret. Hvis dette 

lykkes, er der tale om en horisontsammensmeltning, da vores egen forståelseshorisont 

smelter sammen med de interviewede menneskers forståelseshorisont (Nygaard, 2012: 

33). Dette betyder ikke, at der opstår enighed mellem parterne, men at der opstår et 

fælles rum, hvori man skaber forståelse for andres handlinger (Fuglsang, 2013: 303). 

Dermed er vi i stand til at forstå, hvilke faktorer der påvirker respondenternes 

interageren med Uber, og hvorfor det forholder sig sådan. En sådan gensidig forståelse 
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er målet med hermeneutisk forskning (Nygaard, 2012: 33). Dermed vil den ontologiske 

og epistemologiske tilgang i dette speciale begge tage sit udgangspunkt i 

hermeneutikken.  
 

6.3.	Induktion,	deduktion,	abduktion	
Overordnet set findes der tre forskellige metoder, hvorpå man kan drage slutninger. 

Induktion, deduktion og abduktion. Induktion er en proces, hvorved man begrunder 

gennem erfaring (Birkler, 2005: 69). Gennem erfaring drages der generaliserende 

slutninger, hvor nogle observationer vil ligge til grund for en generel beskrivelse af et 

fænomen. Ligegyldigt hvor mange observationer vi dog laver inden for det givne 

område, vil vi aldrig kunne være sikker på, at den næste observation ikke strider imod, 

hvad vi tidligere har erfaret (Birkler, 2005: 70). Dette kaldes induktionsproblemet. 

Induktionens erkendelseskilde er dermed erfaringen, med den fordel at der kan dannes 

ny viden. Spørgsmålet bliver så, hvordan man kan slutte ud fra det, man har erfaret, til 

det man endnu ikke har erfaret. Her mener Birkler, at vi ganske enkelt bliver nødt til at 

generalisere, for at kunne skabe ny viden, man skal blot være opmærksom på 

induktionsproblemet (Birkler, 2005: 71). Deduktion derimod er en proces hvorved, man 

begrunder via fornuft/logik (Birkler, 2005: 66). Her er man som udgangspunkt teoretisk 

funderet og bruger oftest en teori eller et framework, som siger noget generelt om et 

emne og anvender det så på et særtilfælde. Induktionen danner altså ny teori, hvor 

deduktionen primært anvender eksisterende teori. 
 

Således vil begyndelsen af specialet tage udgangspunkt i den deduktive metode, da vi 

opstiller vores teoriapparat på baggrund af eksisterende og relevant teori om service 

branding. Den sidste del af specialet vil tage udgangspunkt i den induktive metode, da 

vi her søger at skabe ny viden i relation til besvarelsen af vores problemformulering. 

Dette er understøttet af vores kvalitative interviews, hvor vi gør os nogle erfaringer, som 

reviderer vores forforståelse. Vi får hermed ny viden om og indsigt i respondenternes 

forhold til Uber.  
 

Abduktion er en kreativ begrundelsesform i forhold til induktion og deduktion og har en 

mindre låst struktur (Birkler, 2005: 79). Abduktion som begrundelsesform er derfor 

brugt i dette speciale, da koncepterne deduktion og induktion er brugt på forskellige 
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stadier. Abduktionens erkendelseskilde kan beskrives som en cirkularitet mellem 

deduktion og induktion, hvor man tester teoretisk empiri i forsøget på at skabe ny 

empirisk viden. Det kan dog også gå den anden vej rundt og starte med den induktive 

metode (Birkler, 2005: 80). Her vil den nye empiriske viden ligge til grund for ny 

teoretisk empiri som derefter kan undersøges på ny. I vores undersøgelse anvender vi et 

analytisk framework opstillet på baggrund af teoretisk viden (deduktion), for derefter at 

indsamle empiri , som giver ny viden (induktion). Herefter sammenligner vi vores nye 

empiriske viden med det allerede eksisterende framework og danner derudfra ny teori 

og nye perspektiver (deduktion). Denne nye viden kan så testes igen og igen, men med 

abduktion som begrundelsesform sluttes der dog ikke til en endelig konklusion, og der 

er altid mulighed for at opnå en endnu bedre forklaring (Birkler, 2005: 81). I vores 

undersøgelse illustrerer dette den hermeneutiske cirkel. Her tester vi vores forforståelse 

baseret på eksisterende teori og skaber dermed ny viden, som leder til en ny 

forforståelse, der igen kan blive revideret.  

	
6.4.	Validitet	og	reliabilitet	
Koncepterne reliabilitet og validitet anvendes til at eksplicitere den metodologiske 

kvalitet i undersøgelser. Overordnet set fokuserer reliabilitet på, om det er muligt for en 

anden forsker at komme frem til samme resultat, hvis undersøgelsen gentages (Nygaard, 

2012: 130). Validitet derimod fokuserer på, om forskeren faktisk undersøger det, 

han/hun har intention om at undersøge. For at teste og sikre kvaliteten af vores 

undersøgelser, tager vi udgangspunkt i Robert K. Yins (2014) følgende fire 

kvalitetstests for casestudier: construct validitet, intern validitet, ekstern validitet og 

reliabilitet. Ifølge Yins definition på intern validitet, er det dog kun relevant ved 

explanatory og causal casestudier og ikke ved exploratory og descriptive casestudier 

(Yin, 2014: 42). Samtidig er Yins brug af intern validitet primært set ved kvantitative 

undersøgelser. Derfor kan Yins definition på intern validitet ikke bruges, da vores 

kvalitative undersøgelse søger at undersøge respondenternes baggrund for deres 

handlinger. Derfor vil Kvales validering i syv faser i stedet blive brugt (Kvale, 2009: 

117).  
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6.4.1.	Construct	validitet	
Construct validitet handler om, at de variable der bliver undersøgt er fuldstændig og 

korrekt identificeret, i forhold til de koncepter der undersøges (Yin, 2014: 46). Dermed 

forsøger man at sikre, at de valgte variable er i stand til korrekt at afspejle det koncept, 

man faktisk vil undersøge. Uden nogen forudgående specifikation af de koncepter der 

undersøges, kan en læser ikke vide, om de variable, der er brugt, har været i stand til 

korrekt at afspejle de koncepter, der er undersøgt (Yin, 2014: 46). Yin påpeger også at 

man kan styrke construct validiteten yderligere ved at bruge flere kilder i 

dataindsamlingen (Yin, 2014: 118). 
 

I denne undersøgelse har vi haft en forforståelse om deleøkonomi og Uber, som har 

ændret sig gennem processen. Ulempen ved denne forforståelse er, at den kan påvirke 

ens tilgang til undersøgelsen og indsamlingen af data og dermed blokere for specifikke 

teorier og metoder, der kan være relevante (Gummesson, 2000: 62). Derfor har vi 

baseret vores undersøgelse på allerede eksisterende og anerkendte teoretiske 

frameworks, mere specifikt The Service Brand Verdict Model. Dette framework er 

flittigt brugt i litteraturen om servicebranding (Grace et al., 2005: 136). For yderligere at 

styrke vores teoretiske framework og construct validiteten har vi sammenholdt Grace og 

O’Cass’ brug af SBV modellen med Krystallis & Chrysochous’ brug af samme. Ved at 

bruge flere kilder i opbyggelsen af vores teoretiske framework, er dataen som er brugt 

til at lave definitionerne, og dermed de variable der bruges til at bestemme brand 

verdict, baseret på veldokumenterede teorier. Ved at opbygge vores teoretiske 

framework ud fra eksisterende teori ved den deduktive metode, vil risikoen for at skabe 

variable, der ikke er valide, blive minimeret. Dermed sikrer vi en højere grad af 

construct validitet. 
 

6.4.2.	Intern	validitet		
Med dette speciale søger vi at opnå høj intern validitet, for at kunne fremvise stærke 

beviser for de faktorer, der påvirker brand verdict. I vores stræben efter at opnå høj 

intern validitet tager vi udgangspunkt i Kvales validering i syv faser, for at sikre os, at 

de enkelte trin i forskningsprocessen er fornuftige og forsvarlige (Kvale, 2015: 321). De 

syv faser starter med tematiseringen af en undersøgelse, dernæst design, selve 

interviewet, transskribering, analyse, validering og til sidst rapportering. I denne 
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valideringstilgang handler det altså ikke kun om kvalitetssikring for enden af 

samlebåndet, men kvalitetskontrol gennem alle faser af vidensproduktionen (Kvale, 

2015: 321). For at sikre en troværdig udvælgelse af respondenter og kvalitet af 

interviewet (Kvale, 2015: 320), har vi ligeledes opstillet den fremgangsmåde, som vi 

har benyttet os af i forsøget på, at styrke den interne validitet.  

 

På det første stadie, tematisering, forbereder man sit interview. Her beror validiteten af 

undersøgelsen på holdbarheden af undersøgelsens teoretiske forudsætninger og på 

logikken i afledningen fra teori til undersøgelsens forskningsspørgsmål (Kvale, 2009: 

275). På tematiseringsstadiet formulerer man sit forskningsspørgsmål, og laver en 

teoretisk afklaring af det undersøgte tema. Dette gøres ved at svare på spørgsmålene 

‘hvorfor’ og ‘hvad’  (Kvale, 2009: 122). Gennem spørgsmålet ‘hvorfor’ svares der på, 

hvorfor man laver den pågældende undersøgelse - dermed hvad man gerne vil finde 

frem til (Kvale, 2009: 125). Vi vil i dette speciale gerne finde frem til: Hvilke faktorer 

bestemmer brand verdict hos Uber?. Svaret på spørgsmålet ‘hvad’ handler om at tilegne 

sig viden om emnet (Kvale, 2009: 127), hvilket er vigtigt for at kunne stille relevante 

spørgsmål (Kvale, 2007: 39). Dette koncept afspejles også under construct validitet, 

hvorfor det ikke vil blive uddybet yderligere her (jf. 6.4.1). 

 

Under stadiet design handler det om at planlægge metoderne, procedurerne og 

teknikkerne, der skal anvendes i undersøgelsen. Her beror validiteten på de anvendte 

metoders hensigtsmæssighed i forhold til undersøgelsens formål (Kvale, 2009: 275). 

Her svares der på spørgsmålet ‘hvordan’ (Kvale, 2009: 129). For at besvare vores 

problemformulering vil vi blandt andet gøre brug af kvalitative dybdegående interviews, 

samt et kvantitativt spørgeskema. Dette vil blive uddybet i afsnit 7. 

 

På stadiet interview beror validiteten af undersøgelsen på troværdigheden af 

interviewpersonernes svar samt kvaliteten af interviewprocessen (Kvale, 2009: 275). Vi 

vil gøre brug af det, Kvale kalder for et semi-structured interview: “Det 

semistrukturerede livsverdensinterview søger at indhente beskrivelser af den 

interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne 

fænomener” (Kvale, 2009: 144). Et semistruktureret interview er præget af åbne 
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spørgsmål, samt muligheden for at stille opklarende spørgsmål, med henblik på at følge 

op på de svar der bliver givet, og de historier der bliver fortalt af interviewpersonen 

(Kvale, 2009, s. 144). Dermed sikrer vi, at vi fuldt ud forstår hvad respondenterne 

fortæller os. I sin helhed er interviewet dog sat struktureret op efter SBV modellen, 

hvilket gjorde det muligt at sammenligne respondenternes svar. Vores interviews varede 

i gennemsnit 30 minutter, men hvis man ved, hvad man spørger om, hvorfor man 

spørger, og hvordan man skal spørge, er det muligt at udføre korte interviews, der 

samtidig er rige på mening (Kvale, 2009: 184). Ved at gøre brug af åbne spørgsmål, 

søger vi også at undgå ledende spørgsmål, og øger troværdigheden af respondenternes 

svar. Samtidig håber vi med åbne spørgsmål, ikke blot at bekræfte vores egen 

forforståelse, men derimod at udvide eller ændre den (Nygaard, 2012: 32). Således 

søger vi at sætte os ind i den interviewedes situation, for at tilegne os ny viden, og 

dermed forstå noget nyt.   

 

På stadiet transskribering bliver validiteten fastslået i forhold til, hvad der er en gyldig 

oversættelse fra tale- til skriftsprog (Kvale, 2009:275). Vi valgte at gøre brug af 

lydoptagelser til interviewene, da det efterfølgende gav os muligheden for at lave en 

mere nøjagtig transskribering af interviewene. Vi valgte at en af os skulle transskribere 

interviewet ved at lytte til optagelserne og nedskrive på samme tid. Efterfølgende skulle 

den anden lytte til interviewet, mens hun læste transskriberingen. På denne måde 

sikrede vi, at alt blev nedskrevet så præcist som muligt. Vi valgte også at nedskrive 

ordret, for at sikre at vigtig information ikke gik tabt, dog med undtagelse af ord som 

‘hmm’ og ‘øh’. Disse transskriberinger er vedlagt i bilag, hvor det er muligt at se 

spørgsmål og svar gengivet i deres fulde længde. Det gør det muligt for andre forskere 

at se, hvilke spørgsmål der er blevet stillet i forhold til undersøgelsens formål. 

 

Efter transskriberingen har vi anvendt materialet til analyse. Her har validiteten noget at 

gøre med, om de spørgsmål, der stilles i en interviewtekst, er gyldige, og om logikken i 

fortolkningerne er holdbare (Kvale, 2009: 275). Som nævnt under contruct validitet har 

vi baseret vores spørgsmål på det allerede eksisterende teoretiske framework opstillet af 

Grace og O’Cass. Dette vil derfor ikke blive uddybet yderligere. 
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Det næstsidste stadie omhandler validering. Her indebærer det en reflekteret vurdering 

af, hvilke former for validering der er relevante (Kvale, 2009: 275). En af måderne 

hvorpå man kan styrke den interne validitet er ved at vise vores fortolkning af 

respondenternes svar til respondenterne og se om det stemmer overens med deres egen 

opfattelse (Daymon et al., 2011: 79). Dog er det en meget tidskrævende metode, hvorfor 

vi ikke har valgt at gøre dette. Vi har i stedet diskuteret vores resultater, og 

sammenholdt hvordan vi hver især forstår og fortolker respondenternes svar. På den 

måde er vores resultater og fortolkninger belyst fra to sider, hvorpå vi søger at minimere 

eventuelle bias. Ved at vise vores fortolkninger bliver læseren af vores opgave ydermere 

i stand til at kunne vurdere styrken/svagheden i vores fortolkninger.  

 

Det sidste stadie omhandler rapportering. Her beror validiteten på hvorvidt en given 

rapport, i dette tilfælde et speciale, giver en gyldig beskrivelse af undersøgelsens 

hovedresultater (Kvale, 2009: 275). Her ses der blandt andet på, hvordan man har 

inkorporeret de fundne resultater i sin opgave (Kvale, 2009: 293). Kvale understreger at 

hvis to eller flere interviewpassager illustrerer samme svar, skal man kun bruge det 

bedste citat, og pointere hvor mange der deler dette synspunkt. Hvis der er mange 

forskellige svar på et spørgsmål, er det dog hensigtsmæssigt at præsentere flere citater, 

der angiver de kontrasterende synspunkter (Kvale, 2009: 307). Da resultaterne af vores 

undersøgelse er baseret på vores interviews og spørgeskema fylder respondenternes svar 

meget i vores analyse. Således vil de blive brugt til at danne vores argumenter og i 

sidste ende være væsentlige i besvarelsen af vores problemformulering. 
 

6.4.3.	Ekstern	validitet	
Ekstern validitet eller generaliserbarhed, er det mest omstridte koncept inden for 

validitet i kvalitative undersøgelser (Daymon et al., 2011: 79). Konceptet omhandler 

problemet ved, om man ud fra undersøgelsens resultater kan generalisere ud over det 

umiddelbare casestudie (Yin, 2014: 43). En teori skal hermed testes ved at efterprøve 

resultaterne flere gange i en anden kontekst. Dette skal ske, der hvor teorien har angivet, 

at de samme resultater bør opstå (Yin, 2013: 44). Så hvis resultaterne fra denne 

undersøgelse stemmer overens med andre resultater fra andre casestudier om Uber og 

inden for deleøkonomi og servicebranding må undersøgelsen være ekstern valid.  



	

45	

Da vi med en hermeneutisk tilgang ønsker at undersøge, hvad der gør handlinger 

meningsfulde for det enkelte individ, er generaliserbarhed ikke et ideelt mål i dette 

speciale. Samtidig er det i vores tilfælde ikke muligt at gentage undersøgelsen og 

efterprøve resultaterne for at nå til det stadie, hvor der ikke længere er variation. Derfor 

må disse resultater ses som forudgående for yderligere undersøgelser om Uber, 

deleøkonomi og servicebranding. 
 

Dog søger vi stadig med denne undersøgelse at fastsætte styrken og validiteten af vores 

teoretiske framework. For at opnå høj ekstern validitet vil vi derfor med brugen af den 

kvalitative metode opnå nuancer, som vil kunne anskueliggøre i hvilken udstrækning, 

vores resultat kan generaliseres. Derudover vil den hermeneutiske cirkel bidrage med 

nyt materiale, som vil styrke vores teori og dermed gøre os i stand til, at arbejde mod en 

generalisering. 
 

6.4.4.	Reliabilitet	
Reliabilitet fokuserer på undersøgelsens troværdighed og konsistens - og i hvor høj grad 

det er muligt for en anden forsker, at komme frem til samme resultat, hvis 

undersøgelsen gentages (Kvale, 2007: 122; Yin, 2014: 46). Målet med reliabilitet er at 

minimere fejl og andre skævheder ved udførelsen af den pågældende undersøgelse (Yin, 

2014: 49). En forudsætning som gør dette muligt er, at de procedurer, som gør sig 

gældende i undersøgelsen, er dokumenteret. Måden hvorpå man griber denne 

problemstilling an, er ved at gøre så mange step så operationelle som muligt (Yin, 2014: 

49). Ved gennemførelsen af et casestudie opnår man dermed stor reliabilitet, hvis to 

individer uafhængigt af hinanden er i stand til, at opnå samme resultat (Yin, 2014: 49).  
 

Vi har forsøgt at højne reliabiliteten ved at bruge en struktureret interviewmetode, hvor 

alle respondenter har fået de samme spørgsmål til hver variabel i SBV modellen. Dog 

ønsker vi som nævnt at få indsigt i individets egen forståelse, hvorfor der også vil blive 

stillet individuelle opklarende spørgsmål. Det samme gør sig gældende for vores 

spørgeskema, hvor respondenterne fra interviewene skulle besvare det samme 

spørgeskema, hvor spørgsmålene relaterer sig til de samme variable som i interviewet. 

Dette vil gøre det nemmere for en anden forsker at gentage den selvsamme 

undersøgelse og opnå et enslydende resultat.   
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Spørgsmålet om reliabilitet melder sig ligeledes i forbindelse med transskribering og 

analyse af interviewet. Her handler det om, om en anden forsker vil ende ud med den 

samme transskribering og analyse af det selvsamme interview (Kvale, 2007: 122). 

Derfor har vi optaget vores interviews, hvilket understøtter den transskribering, der er 

foretaget. Ved yderligere at fremlægge vores metode og guide læseren gennem vores 

undersøgelse, får han/hun en bedre mulighed for at forstå og sætte sig ind i de tanker og 

beslutninger, vi har gjort os i forbindelse med udførelsen af undersøgelsen. Dette gør at 

læseren i højere grad vil være i stand til at gentage den selvsamme undersøgelse og 

finde samme resultat, hvorfor en større grad af reliabilitet vil være opnået.    

7.	Undersøgelsesdesign	

For at opnå en fyldestgørende og valid forståelse af respondenternes verdensbillede, har 

vi opdelt vores empiriske data i to forskningsmetoder. Som følge af opgavens 

problemformulering, der altid er afgørende for valget af metode (Boolsen, 2008: 7), 

tager vores analyse både udgangspunkt i et kvalitativt interview og et kvantitativt 

spørgeskema. Valget af disse vil blive nærmere beskrevet i det følgende.  
 

7.1.	Kvalitativ	metode	
Da de fleste casestudier handler om menneskelig adfærd og begivenheder, er interviews 

en af de vigtigste informationskilder, da de kan give indsigt i begge (Yin, 2014: 106). 

Dette bliver suppleret af Steinar Kvale, som mener, at en samtale er den bedste metode 

til at forstå andre mennesker, og den verden de lever i (Kvale, 2007: 1). Ved at indgå i 

en samtale med udvalgte individer kan vi få indsigt i deres opfattelse af virkeligheden. 

Der opstår dermed en kommunikationsproces mellem forskeren og respondenten, som 

efterlader en dybere og detaljeret forståelse af et fænomen. Dette giver en unik adgang 

til en verden, hvor individerne med egne ord beskriver deres erfaringer og holdninger, 

hvilket gør det kvalitative interview til en betydningsfuld metode til fremstilling af ny 

viden (Kvale, 2007: 13). Den primære grund for vores valg af dybdegående interviews 

er dets evne til at give indsigt i respondenternes tanker og holdningen om et specifikt 

emne - i dette tilfælde i henhold til Uber. Formålet med de kvalitative interviews er 
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hermed at få indsigt i, hvad der for respondenterne afgør brand verdict i forhold til 

Uber.  
 

Brugen af det kvalitative interview i vores opgave vil altså i stor udstrækning gøre 

respondenterne i stand til at sætte deres egne ord på de følelser, tanker og meninger, de 

har om Uber. Det vil dermed bidrage med et mere nuanceret og virkelighedsnært billede 

af respondenternes oplevelser og syn på Uber. 
 

7.2.	Kvantitativ	metode	
Som et supplement til den kvalitative metode har vi ligeledes gjort brug af den 

kvantitative metode for at opnå et overordnet systematisk billede af forbrugernes 

verdensbillede. Samtidig har undersøgelser vist, at resultaterne af et casestudie er mere 

overbevisende, hvis de er baseret på en kombination af flere 

dataindsamlingsmetoder  (Yin, 2014: 120). Den kvantitative metode vægter, i 

modsætning til den kvalitative metode, indsamlingen af data, som kan måles og 

kvantificeres (Den Store Danske, a). En ofte anvendt undersøgelsesmetode, der vægter 

dette aspekt, er netop spørgeskemaet. Her opnås indsamling af data typisk ved, at 

respondenterne udfylder et struktureret spørgeskema, således at der kan indsamles en 

stor mængde kvantificerbar data. Dette gøres i relation til to eller flere – typisk flere – 

variable, der efterfølgende undersøges for at identificere statistiske mønstre (Boolsen, 

2008: 14). Spørgeskemaet blev kun uddelt til respondenterne fra interviewet, med det 

formål at få dybere indsigt i sammenhængen mellem de variable, som er fremsat i SBV 

modellen, og samtidig supplere svarene fra interviewene med kvantitative resultater.  
 

7.3.	Casestudie		
For at besvare vores problemformulering tages der i dette speciale udgangspunkt i et 

casestudie. Casestudiet kan defineres som et empirisk studie der a) undersøger et 

nutidigt fænomen i dets virkelige kontekst, særligt når b) grænsen mellem fænomenet og 

konteksten ikke er helt klar (Yin, 2014: 16). Brugen af casestudie som metode 

udspringer ligeledes af ønsket om at forstå moderne sociale fænomener (Yin, 2014: 4). 

Casestudiet er derfor baseret på en kvalitativ undersøgelse af en konkret og nutidig 

hændelse, som har til hensigt at frembringe praktisk baseret viden (Den Store Danske, 
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b). Casestudiet om Uber er dermed særdeles velegnet til identificering af, hvilke 

faktorer der er med til at bestemme brand verdict. En endelig konklusion kan dog ikke 

udledes på baggrund af eksisterende teorier (Flyvbjerg, 2010: 483), og casestudiet er 

dermed i høj grad afhængig af forskellige dataindsamlingsmetoder værende både 

kvalitative, men også kvantitative (Daymon et al., 2011: 115). Dette er samtidig en af 

styrkerne ved et casestudie (Yin, 2014: 119), hvilket også øger construct validiteten, 

som netop styrkes ved brug af flere metoder i dataindsamlingen (jf. 6.4.1).  
 

7.3.1.	Én	eller	flere	cases?	
Når man udfører et casestudie, kan man vælge at fokusere på én case (single-case 

design) eller flere cases (multiple-case design). Multiple-case designs bliver ofte 

betragtet som mere overbevisende end single-case designs, da analysen er baseret på 

flere cases, hvilket gør resultaterne stærkere (Yin, 2014: 64). Rationalet for at vælge 

multiple-case designs er netop baseret på antagelsen om, at der enten findes ligheder 

eller kontraster mellem to eller flere cases, hvorfor et multiple-case design er 

nødvendigt (Yin, 2014: 61). En af ulemperne ved multiple-case designs er dog, at det er 

yderst tidskrævende og kræver flere ressourcer end ved et single-case design (Yin, 

2014: 57). Når det drejer sig om anvendeligheden af single-case designs har Robert K. 

Yin dog opstillet fem rationaler, som beskriver situationer, hvor det er mere passende at 

basere sin undersøgelse på én case. Et af disse rationaler omhandler casen som en 

kritisk case. Her er et single-case design mere passende, da det handler om at teste en 

eksisterende teori, hvor den enkelte case bliver brugt kritisk til at teste netop denne teori 

(Yin, 2014: 51). Det er dog vigtigt, at den eksisterende teori specificerer de 

omstændigheder, hvor det menes at udsagnene er sande (Yin, 2014: 51). Den enkelte 

case kan så blive brugt til at fastlægge, hvorvidt udsagnene er korrekte, eller om der 

eksisterer alternative forklaringer (Yin, 2014: 51). 
 

Vores undersøgelse er baseret på et single-case design, da vi søger at anvende Grace og 

O’Cass eksisterende teori om, hvilke faktorer der påvirker brand verdict i services. I 

vores undersøgelse bruger vi altså Uber som en kritisk case til at fastlægge hvorvidt 

Grace og O’Cass’ resultater er gennemgående for servicebranding også i 

deleøkonomien, eller om der findes alternative forklaringer på, hvilke faktorer der 



	

49	

påvirker brand verdict. Dermed søger vi at udvide den eksisterende teori om 

servicebranding til også at omhandle servicebranding inden for deleøkonomi. Ved at 

holde fokus på én case, har vi også kunne udføre mere dybdegående research, da vi har 

kunne lægge alle ressourcer på en case. Derudover er fordelen ved én case, at man laver 

en brandanalyse, og læseren og respondenter skal kun forholde sig til en case. 

Derudover er det mere problematisk med flere cases, da man skal finde respondenter, 

der har kendskab til alle cases/brands. 

8.	Dataindsamling	

8.1.	Udvælgelse	af	deltagere	
I denne del vil vi beskrive udvælgelsen af vores respondenter med hensyn til de 

geografiske, demografiske og livsstil kriterier, der er blevet anvendt. Med hensyn til den 

geografiske lokation er Uber på nuværende tidspunkt kun tilgængelig i 

Københavnsområdet (Uber, g), hvorfor vi udelukkende har udvalgt respondenter fra 

København. Idet brugen af Uber er særligt udbredt blandt unge under 30 år (Nordjyske, 

2015; Dansk Erhverv, 2015), har vi ved udvælgelsen af respondenter ligeledes henvendt 

os til denne yngre generation. Samtidig har vi både fået mandlige og kvindelige 

respondenter, da disse muligvis har forskellige prioriteringer vedrørende brugen af 

transportservices. Dog søger vi ikke at sammenligne disse to grupper, hvorfor vi ikke 

har fundet det nødvendigt, at have det samme antal mænd og kvinder. For at skabe 

yderligere diversitet, har vi forsøgt at finde respondenter med forskelle i beskæftigelse, 

således at vi eksempelvis ikke kun har studerende repræsenteret. 

Et essentielt udvælgelseskriterium for vores respondenter har været, at de alle har 

tidligere erfaringer med Uber, samt fortsat er aktive brugere af Uber. Dette har været 

nødvendigt, da det danner grundlaget for vores interviews og spørgeskema. Det har 

desuden været en nødvendighed for at sikre, at respondenterne har tilstrækkelig erfaring 

og viden til at kunne svare på spørgsmålene.   
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Figur 5: Oversigt over respondenter 

Respondent Alder Beskæftigelse 

Line 26 Studerende 

Maria 24 Studerende 

Rikke 25 Studerende 

Mathias 25 Studerende 

Caroline 23 Deltidsarbejder 

Stina 25 Fuldtidsarbejder 

Lotte 27 Fuldtidsarbejder 

Daniel 25 Fuldtidsarbejder 

 

8.2.	Kvalitative	dybdegående	interviews	
Den kvalitative del af vores undersøgelse bestod af otte dybdegående interviews, med 

både studerende og folk med deltids- eller fuldtidsarbejde. En af fordelene ved de 

dybdegående interviews er, at vi har foretaget dem face-to-face, og derfor har haft 

muligheden for at stille uddybende spørgsmål, og få uddybet svar hvis det har været 

uklart. 
 

Interviewene blev udført hjemme hos dem, hjemme hos os, eller på Copenhagen 

Business School. Alle otte udvalgte respondenter deltog én ad gangen, og havde alle 

indviet i at lade sig lydoptage under hele interviewet. Dette gjorde, at vi havde mulighed 

for at transskribere interviewet efterfølgende forud for analysen. Interviewene varede i 

gennemsnit ca. 30 min. hvilket ifølge Rasmussen et al. er inden for den anbefalede 

tidsramme (Rasmussen et al., 2006: 100). For ikke at påvirke respondenternes svar i en 

bestemt retning, var de forud for mødet ikke bekendt med interviewets nærmere 

indhold, andet end at det tog sit udgangspunkt i Uber.  
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8.2.1.	Opbygning	af	interviews	
Det kvalitative interview er bygget op efter en interviewguide, der består af en række 

spørgsmål, som ønskes besvaret af de 8 respondenter. Indledningsvis består interviewet 

af 4 overordnede spørgsmål, som respondenterne skal tage stilling til inden de 

præsenteres for de mere konkrete spørgsmål. Hele interviewet er bygget op omkring de 

parametre, som udgør SBV modellen. Herunder er de spørgsmål, der har til hensigt at 

undersøge forbrugernes tillid til Uber, bygget op efter de to former for tillid som 

Aastrup et al. (2007: 533) har opstillet. Vores spørgsmål om forbrugernes brand 

attachment er desuden opstillet efter Kellers fire spørgsmål til brand attachment (Keller, 

2013: 124). Spørgsmål om WOM under parameteret brand verdict har vi udarbejdet ud 

fra den definition, som flere teoretikere har fremsat og som dermed fremgår af vores 

teoriafsnit.  

Hvert parameter består af 1-4 spørgsmål, hvilket giver respondenterne bedre mulighed 

for at udtrykke sig om de tanker, de gør sig om Uber. Strukturen af spørgsmålene er sat 

op efter vores reviderede SBV model. Det betyder, at spørgsmål om den uafhængige 

variabel er sat op først, efterfulgt af de modererende variable, for til sidst at slutte af 

med de spørgsmål, der vedrører den afhængige variabel. Dette skyldes, at svarene på de 

først stillede spørgsmål i høj grad kan præge svarene på de efterfølgende spørgsmål. Det 

kan desuden tænkes, at rækkefølgen på spørgsmålene sætter respondenterne i den mest 

naturlige position, som skaber den bedste forudsætning for troværdige svar.  

Disse antagelser betyder, at respondenterne først har taget stilling til de 2 parametre, 

som brand hearsay repræsenterer. Dette efterfølges af de 7 parametre, som gør sig 

gældende under brand evidence. Afslutningsvis har respondenterne svaret på de 

spørgsmål, der omhandler deres tillid til Uber, hvilket efterfølges af brand attachment 

og det sidste parameter brand verdict.  
 

8.3.	Kvantitativt	spørgeskema	
I vores undersøgelse var det de 8 respondenter, som deltog i vores interviews, der 

ligeledes efterfølgende fik udleveret et spørgeskema. Udgangspunktet for spørgsmålene 

i et spørgeskema skal altid være undersøgelsens formål og problemstilling (Boolsen, 

2008: 45). Da vi undersøger hvilke faktorer, der påvirker brand verdict, har vi ligeledes 

opstillet spørgeskemaet efter de parametre, som ifølge Grace og O’Cass influerer brand 



	

52	

verdict. Respondenterne var forud for mødet ej heller bekendt med spørgeskemaets 

nærmere indhold andet end at det tog sit udgangspunkt i Uber.  
 

8.3.1.	Opbygning	af	spørgeskema	
Efter at have udført interviewet har respondenterne fået udleveret vores spørgeskema, 

som ligeledes er opbygget efter SBV modellen. Dette gjorde det muligt at få mere 

akkurate svar på de parametre, som også er brugt i interviewene. 

Hvert parameter er repræsenteret i form af adskillige spørgsmål, som berører hvert af 

parametrene. Hovedparten af spørgsmålene er udarbejdet ud fra de spørgsmål, som 

Grace & O’Cass har opstillet i deres artikel om SBV modellen (Grace et al., 2005: 136). 

Spørgsmålene om respondenternes personlige værdier er inspireret af Luis Filipe Lages 

og Joana Cosme Fernandes (2005), som har undersøgt indflydelsen af personlige 

værdier i mobilservices.   

Spørgsmål om brand attachment er dog igen opstillet efter Kellers fire spørgsmål til 

brand attachment (Keller, 2013: 124). Derudover er spørgsmålene inden for tillid bygget 

op efter de to former for tillid, som Aastrup et al. (2007: 533) har opstillet. På samme 

måde som med det kvalitative interview, har vi ligeledes udarbejdet spørgsmålet om 

WOM under brand verdict ud fra den definition, som er fremsat i vores teoriafsnit.  

Hvert parameter består af flere spørgsmål, som er besvaret på en 5-trins skala (meget 

enig, enig, hverken enig eller uenig, uenig, meget uenig). Denne 5-trins skala gør det 

muligt for os at undersøge intensiteten af respondenternes holdning til det pågældende 

spørgsmål.  

8.4.	Afprøvning	af	konceptet	
For bedre at kunne forstå respondenternes verdensbillede og de overvejelser de gør sig, 

når de bruger Uber, finder vi det relevant selv at afprøve konceptet. Ved at vi opholder 

os i subjekternes eget sociale miljø, vil vi, ifølge Søren Kristiansen og Hanne Kathrine 

Krogstrup, få adgang til at vurdere de processer og kræfter, som udspiller sig 

(Kristiansen et al., 2015: 10). Denne sociologiske metode kan derfor bidrage med et 

væsentlig indblik i, hvad forbrugerne gennemgår ved brugen af Uber (Kristiansen et al., 

2015: 13), hvilket vi med fordel kan drage nytte af. Dette suppleres af Kvale, der mener, 

at man vil få en bedre forståelse for, hvad de interviewede taler om, hvis intervieweren 

opholder sig i det miljø, som interviewene omhandler (Kvale, 2009: 128). 
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Inden den deltagende observation finder sted, har vi på forhånd afklaret undersøgelsens 

mål og fokus. Det betyder, at vi i høj grad vil studere de parametre, som udgør SBV 

modellen. Disse inkluderer i særdeleshed chaufførens adfærd og evner, de fysiske 

omgivelser, samt brugervenligheden og funktionaliteten af Ubers app fra start til slut. På 

trods af dette, er vi dog i høj grad opmærksomme på andre faktorer, som kan påvirke 

forbrugerens afgørelse af brand verdict - og som dermed kan vise sig relevant for 

opgaven.  
 

For at opnå den bedste forudsætning for forståelse i forbrugernes egne, naturlige 

omgivelser (Kristiansen et al., 2015: 10), har afprøvningen af konceptet dermed fundet 

sted i opgavens startfase. Her valgte vi tjenesten UberPop, som er den mest brugte af 

Ubers tjenester. I løbet af køreturens tyve minutter var vi særligt opmærksomme på de 

parametre, som ifølge SBV modellen kan have en indflydelse på respondenternes 

oplevelse og holdning til Uber. Det betyder blandt andet, at vi naturligvis gjorde brug af 

de funktioner, såsom at bestille en bil og rating af chaufføren, som er tilgængelig via. 

Ubers app.  

 

Den indsigt vi har opnået ved at afprøve konceptet, har vi brugt til at forme og formidle 

de interviews, som skal danne ramme om vores analyse. Derudover har det bidraget 

med en fordelagtig indgangsvinkel til opgavens problemformulering og Uber i al 

almindelighed.  
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9.	Indledende	spørgsmål	
Vi startede vores interviews ud med nogle generelle spørgsmål om Uber. Her havde vi 

muligheden for at få indsigt i respondenternes forhold til Uber, uden på forhånd at have 

påvirket dem med vores spørgsmål. 

 

Det er generelt den samme tendens, der gør sig gældende, da vi som det første spørger 

respondenterne, hvorfor de begyndte at bruge Uber. De forklarer, at det er billigt: ”Jeg 

begyndte at bruge Uber, fordi det var billigere...” (Stina, 572), mens Rikke udtrykker: 

”Jeg synes bare det er nemt og billigt…” (2083). Dog findes der andre alternativer 

såsom bus og tog, som er væsentligt billigere.  

I den forbindelse tilføjer seks af respondenterne, at Uber er et billigere eller bedre 

alternativ til en almindelig taxa. Som Daniel siger: ”…fordi jeg gerne ville finde et 

billigere alternativ til at køre almindelig taxa” (291). Dette viser, at Uber helt naturligt 

bliver sammenlignet med taxaer, fordi disse services umiddelbart tilbyder samme 

kerneservice – kørsel fra A til B – men at Uber er det foretrukne valg. Prisen er dog ikke 

den eneste grund til, at respondenterne i sin tid begyndte at bruge Uber. Udover prisens 

betydning, forklarer flere af respondenterne, at de begyndte at bruge Uber, fordi de fik 

det anbefalet af venner og veninder: ”... det var nogle venner der anbefalede det” (Line, 

1087). Derudover lægger seks af respondenterne vægt på, at det er nemt og hurtigt at 

bruge Uber, hvortil Caroline blandt andet nævner at, ”...det var en nem og hurtig 

løsning” (9). I den forbindelse nævner både Caroline, Stina, Maria og Rikke Ubers app, 

hvor Maria siger: ”…og man bare kunne gøre det over app’en, og det var hurtigere og 

nemmere end at skulle ringe til en taxa, og det var billigere” (1504). De fleste 

taxaselskaber har dog også en app, hvorfor dette udsagn kan indikere, at respondenterne 

ikke er hyppige taxabrugere, da de ellers ville være bekendte med, at taxaselskaberne 

også har en app. Dertil er Rikke dog den eneste, som direkte nævner, at hun aldrig ville 

bruge taxa, hvorfor det kan være grunden til, at hun ikke kender til taxaernes app: “...og 

jeg ville aldrig sådan rigtig bruge taxa...” (2082). Mathias kender heller ikke til 

taxaernes app, da han i interviewet siger at: “... taxaselskaberne må bare komme ind i 

kampen, så svært kan det ikke være for dem at lave en app.” (1982). Umiddelbart giver 

dette en indikation af, at taxaselskaberne ikke har været gode nok til, at skabe 
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opmærksomhed omkring deres app. Ikke desto mindre er det tilsyneladende ikke lykkes 

over for vores respondenter. 

 

Alle respondenterne er generelt positive omkring Uber, og synes, at det er et godt 

koncept. Mathias udtrykker blandt andet: ”… jeg synes det er et godt innovativt produkt 

eller tjeneste…” (1835). Daniel mener ydermere at serviceniveauet er højere end hos en 

almindelig taxa: “...generelt er serviceniveauet bare højere end i en almindelig taxa… 

De (Uber-chaufførerne) har en god forståelse af, hvorvidt man ønsker at have samtaler 

eller blot ønsker at sidde og slappe af. Jeg har oplevet at chaufførerne har gjort noget 

ekstra for at hæve serviceniveauet; såsom at tilbyde drikkevarer og slik under turen” 

(304-307). På trods af at alle respondenterne overordnet har en positiv indstilling til 

Uber, vælger tre af respondenterne indledningsvis også at kommentere på de negative 

aspekter, der har vist sig i takt med Ubers opståen. Maria mener, at der både er positive 

og negative aspekter ved Uber: ”...omvendt så synes jeg måske, at det er knapt så godt, 

at de ikke betaler skat, og de dermed ikke bidrager til velfærdsstaten. Så helt lavpraktisk 

er det godt for mig personligt, men for samfundets syn er det dårligt” (1513-1514). 

Alligevel bliver hun ved med at bruge Uber, hvorfor de personlige fordele synes at 

vægte højere end samfundet. Stina nævner, at hun rigtig godt kan lide Uber, men siger 

samtidig: “jeg blev lidt provokeret af, at de faktisk ikke indberetter det til skat” (591). 

Rikke derimod er dog ikke enig i debatten: ”… jeg kan ikke rigtig forstå debatten … 

taxaerne har jo ikke rigtig haft konkurrenter før, og det viser bare at Uber kan finde ud 

af at bruge nytænkning…” (2089-2090). Selvom der tydeligt også er negative aspekter 

ved Uber, lader det ikke til at have den helt store indflydelse på vores respondenters 

holdning til Uber. 

 

En tendens der går igen, når respondenterne forklarer, hvorfor de synes godt om Uber, 

er sammenligningen mellem Uber og taxa. Der bliver her lagt vægt på at Uber er 

billigere, men også mere sikkert, og så er det nemmere og hurtigere at bestille en Uber. 

Line siger: ”… det er bare så nemt at bestille sådan en Uber, det faktisk nemmere end 

en taxa” (1102). Rikke er enig, og mener desuden også, at det er mere sikkert: ” … og 

på en eller anden måde også mere sikkert at bruge end taxaer” (2092). Da vi beder 

hende om at uddybe, forklarer hun, at det hænger sammen med ratingsystemet, som 
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formentlig gør, at chaufførerne opfører sig ordentligt, fordi de gerne vil have en god 

rating. Samtidig nævner hun GPS systemet i app’en, som viser, at man har bestilt turen 

og sat sig ind i bilen. Herefter kan Uber følge ens rute (Rikke, 2099). Dette indikerer 

dog endnu en gang, at respondenterne ved meget lidt om taxaer, eftersom taxaerne både 

har kameraovervågning og alarm indbygget i bilen. Dette er Maria dog opmærksom på: 

“...ligesom der er kamera i taxaerne, så er der det her ratingsystem og GPS system…” 

(1626). Hertil nævner Caroline (22) og Stina ratingsystemet som en af de gode ting ved 

Uber. Stina forklarer: ”De er generelt sødere.. sikkert fordi at man har det her 

ratingsystem, som man bliver dømt på” (579). Ligesom Rikke mener de altså, at 

ratingsystemet påvirker chaufførernes opførsel positivt.  

 

I forlængelse af dette er det kun en enkelt af respondenterne, der har haft en dårlig 

oplevelse med Uber. Ellers fremhæver respondenterne gennemgående gode oplevelser 

med Uber, og chaufførerne bliver af flere beskrevet som, ”…søde og venlige” 

(Caroline, 20 og Lotte, 858). Line har dog haft en dårlig oplevelse: ”…ham her, han 

kører bare fuldstændig sindssygt, altså han kører alt for hurtigt gennem byen og han 

kom over nogle kantstene og sådan…” (1113-1114). Men som hun selv siger: ”… jeg 

har aldrig oplevet den der frygt, man har med fremmede omkring - åh hvad er det nu 

lige for en person vi sætter os ind ved…” (1120-1121). Dog kan man argumentere for, 

at Lines oplevelse også kunne være sket ved brug af en almindelig taxa. 
 

Respondenternes svar på disse indledende spørgsmål, bliver uddybet undervejs i resten 

af interviewet, hvorfor der vil foreligge en mere dybdegående analyse i det 

efterfølgende. 
 

9.1.	Delkonklusion	
Respondenterne synes, at Uber er et godt koncept, som de i sin tid begyndte at bruge, 

fordi det helt lavpraktisk er billigere end en almindelig taxa. Dertil bliver Uber på flere 

punkter sammenlignet med taxaer, hvoraf Uber ifølge respondenterne både er hurtigere 

og nemmere. Dette bunder i, at Uber har en app, men det har taxaselskaberne også, 

hvilket en del af vores respondenter ikke synes at være opmærksom på. Respondenterne 

er meget positive omkring Ubers app og især Ubers ratingsystem er populært, da de 
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føler at det sikrer en bedre oplevelse, fordi chaufførerne ved, at de bliver ratet. I den 

forbindelse har respondenterne haft overvejende gode oplevelser med Uber. Det eneste 

negative der bliver nævnt, er den debat der er omkring Uber. Dog har det indtil videre 

ikke påvirket respondenterne i deres brug af Uber. 

10.	Brand	Hearsay	

10.1.	Controlled	communication	
Som tidligere nævnt er kontrolleret kommunikation defineret som en virksomheds egen 

reklame og promovering, som siges at påvirke forbrugerens holdning, intentioner og 

opfattelse af det pågældende brand. 
 

Hvorvidt respondenterne har kendskab til den måde, som Uber brander sig på (CC1), 

bærer præg af en overordnet enighed blandt respondenterne. Med undtagelse af Maria, 

som har angivet, at hun er enig i ovenstående udsagn, er fem af respondenterne uenige, 

mens Caroline og Line er hverken enig eller uenig. Maria er altså den eneste, der kender 

til Ubers branding. Ikke overraskende bliver seks af respondenterne dermed ikke 

påvirket af Ubers branding (CC2), idet deres kendskab til denne synes at være ikke-

eksisterende. Med undtagelse af Maria forholder alle respondenterne sig neutrale, da de 

bliver spurgt ind til, om de synes godt om Ubers branding (CC6). Dette skyldes endnu 

en gang, at de ikke kender til Ubers branding. Maria har som den eneste svaret, at hun 

er enig i udsagnet om, at hun synes godt om Ubers branding og at hun bliver påvirket af 

denne. Efter interviewet har fundet sted, er vi dog blevet gjort opmærksom på, at Maria 

på daværende tidspunkt arbejdede på en opgave om Uber. Hun har dermed haft andre 

forudsætninger og et større kendskab til Uber, som hendes svar derfor med stor 

sandsynlighed bærer præg af. Man kan dermed fristes til at tro, at Marias svar ikke ville 

afvige nær så meget fra de andre respondenters, hvis hun ikke havde arbejdet på den 

type opgave.  
 

At størstedelen af respondenterne ikke er bekendte med Ubers branding kommer 

ligeledes til udtryk, da spørgsmålene falder på Ubers kampagner og konkurrencer på 

Facebook. Igen er det kun Maria, der er bekendt med disse aktiviteter. De resterende 

syv respondenter er dermed ikke i stand til, at give deres holdning til kende, eftersom de 
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hverken har kendskab til Ubers kampagner eller konkurrencer på Facebook. I stedet 

svarer hovedparten af respondenterne: ”Dem har jeg ikke lagt mærke til …” (Rikke 

2303) og ”Det har jeg ikke involveret mig i. Det kender jeg ikke til” (Caroline, 203). 

Caroline tilføjer følgende, da vi spørger hende, hvorfor det er tilfældet: “Jeg går ud fra, 

at de ikke benytter sig særligt meget af marketing, siden jeg ikke er bekendt med 

hverken deres facebook konkurrencer og deres måder at brande sig selv på” (207-208). 

De resterende respondenter giver desuden udtryk for, at de ikke er stødt på deres 

konkurrencer, og heller ikke har søgt efter dem. For Rikkes vedkommende bunder det 

dog i at, “Vinderchancerne er for små, og jeg gider ikke spamme mit netværks væg til 

med alt muligt ligegyldigt indhold” (2309). Som følge af respondenternes manglende 

kendskab til Ubers konkurrencer på Facebook er syv af respondenterne hverken enig 

eller uenig i, at de synes godt om disse (CC4). På samme måde er de samme syv 

respondenter hverken enig eller uenig i, at de synes godt om Ubers kampagner (CC5). 

Maria derimod, som er den eneste af respondenterne, der synes godt om Ubers 

kampagner samt konkurrencer på Facebook, udtaler følgende: “Altså, jeg har ikke brugt 

det selv, men jeg følger dem på Facebook” (1716) og beskriver desuden Ubers 

kampagner som:“De er meget fine. Jeg synes de minder lidt om konkurrencerne, så jeg 

synes det samme” (1720). At Maria ikke selv deltager i konkurrencerne og samtidig 

fortæller, at der ikke er nogen umiddelbar forskel mellem disse og kampagnerne, 

efterlader dog ikke indtrykket af, at det har en positiv effekt på hende.  
 

Da respondenterne skal sætte deres egne ord på hvilke parametre, de tror Uber brander 

sig på, er det de to samme svar, som primært gør sig gældende. De er generelt af den 

overbevisning, at Uber enten brander sig på prisen eller på den effektivitet og 

fleksibilitet, der er forbundet med brugen af Uber. Ifølge Stina er det, ”… langt mere 

enkelt og billigere at bruge dem...” (724), mens Mathias mener, ”… at de går på det 

her med at være innovative og hurtige og effektive… ” (1991).  

Uber er dermed i høj grad lykkedes med dele af deres branding, eftersom effektivitet og 

tilgængelighed er to af de aspekter, som Uber gerne vil associeres med (Uber, a). Ikke 

desto mindre synes Uber ikke at have opnået samme succes med at fremhæve 

sikkerhed, som endnu et aspekt der kendetegner brugen af Uber. Da vi gør 

respondenterne opmærksomme på, at Uber i høj grad brander sig på sikkerhed, er det 
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derfor hos syv af respondenterne den samme reaktion, der melder sig. Deres opfattelse 

af den procedure, man som privatperson skal igennem for at blive Uber-chauffør, er den 

primære årsag til deres uforståenhed. Stina udtaler: ”… I og med, at de ikke stiller så 

forfærdelig mange krav til chaufførerne, så forstår jeg ikke lige sikkerhed. Det er 

forholdsvis nemt at oprette den app, også hvis du skal være chauffør...” (731-733). Da 

vi spørger ind til, hvorfor hun så har brugt Uber, uddyber hun: “Jeg tror, det er fordi jeg 

antager at selvfølgelig kan de godt køre bil.” (739). Selvom Stina synes uforstående 

overfor det faktum, at Uber blandt andet brander sig på sikkerhed, indikerer hendes svar 

under parameteret trust, at hun dog trods alt har tillid til chaufføren (jf. 12).  

Maria fremhæver lignende problemstilling omkring sikkerheden: “Det tænker jeg ikke 

lever op til de danske sikkerhedsforanstaltninger” (1686). Da vi beder hende om at 

uddybe, tilføjer hun:  “Hverken Uber-chaufførerne eller passagererne har krav på at 

have en forsikring. Hvis der sker et uheld på den ene eller anden måde, er det 

chaufføren selv, der står med lorten, og det er urimeligt ift., hvordan vi i Danmark 

normalt ser, at virksomheder forsikrer eller sikrer sine medarbejdere” (1695-1699). 

Line er ligeledes uforstående, men af en anden årsag end Stina og Maria: ”… Jeg 

tænker netop at man går på kompromis med sikkerhed, fordi man går ned i pris... ” 

(Line, 1389). Ikke desto mindre har Line ligeledes tillid til chaufførerne (jf. 12).  

På trods af flere respondenters uforståenhed over for Ubers branding, er der ved 

nærmere eftertanke to af respondenterne, som godt kan se logikken i det. Ifølge Daniel 

skyldes det app’ens funktioner: ”… jeg kan godt forstå hvis de mener sikkerheden 

omkring det her med, at du kører med en chauffør og de ved hvem chaufføren er, de kan 

følge bilen… ” (454-455). Lotte der ligeledes er uforstående ændrer på hendes svar 

undervejs ”… men jeg kan godt se med ratingsystemet, at så ville det fungere fint” 

(991). Rikke kan dog uden tvivl godt se sammenhængen mellem Uber og sikkerhed: 

”Jeg kan godt forstå hvorfor de har valgt at gøre det, for det er helt overvejende også 

en af de grunde til, at jeg synes Uber fungerer rigtig godt, fordi man føler sig sikker, 

grundet deres system gennem app’en” (2297-2298).  
 

Da det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne bliver påvirket af, at Uber 

brander sig på sikkerhed (CC5), er Stina og Lotte enige, fire er hverken enig eller uenig, 

mens de resterende to er uenige. Daniel er uenig, og mener ikke at han bliver påvirket af 
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brandingen: “Nu er jeg jo en dreng … jeg har ikke det store behov for, at han skal være 

en super chauffør” (379). Maria som i forvejen kender til Ubers branding mener heller 

ikke, at hun bliver påvirket af, at Uber brander sig på sikkerhed. At to af respondenterne 

har angivet, at de bliver påvirket af at Uber brander sig på sikkerhed, kan virke 

misvisende, eftersom de selvsamme respondenter tidligere har svaret, at de ikke bliver 

påvirket af Ubers branding og ej heller kender til denne. Dog er det muligt, at Stina og 

Lotte mener, at de bliver påvirket af at Uber brander sig på sikkerhed, fordi vi netop har 

gjort dem opmærksomme på dette i interviewet.    

  

10.1.1.	Delkonklusion	
Ubers kontrollerede kommunikation, som overvejende har vist sig noget uklar for 

respondenterne, har betydet at størstedelen af respondenterne ikke har kendskab til 

Ubers branding. Baseret på respondenternes næsten identiske svar, har Uber dermed 

kun i en vis grad formået at gøre deres branding synlig. Dog er deres kampagner og 

aktiviteter på Facebook gået ubemærket hen. Ubers kampagner og branding på 

Facebook er altså ikke noget, som har gjort indtryk på respondenterne. Respondenterne 

er dog af den overbevisning, at Uber brander sig på parametre såsom pris, fleksibilitet 

og effektivitet, hvorfor Uber trods alt er lykkes med dele af deres branding. 
 

10.2.	Uncontrolled	communication	
Som tidligere nævnt er ukontrolleret kommunikation WOM og non-paid publicity. 

Heraf defineres WOM som en udveksling af meninger om produkter og tjenesteydelser 

mellem forbrugere. Hvorvidt dette er et parameter, som respondenterne bliver påvirket 

af, vil blive undersøgt og præsenteret i det følgende. 
 

Af vores spørgeskema fremgår det, at der er delte meninger om, hvorvidt medierne har 

haft en stor betydning for respondenternes syn på Uber (UC1). Den samme uenighed 

gør sig gældende i interviewet, hvor Maria sætter følgende ord på, hvilken betydning 

medierne har haft på hendes holdning til Uber: ” …stor betydning. Jeg tror egentlig 

ikke, at jeg sådan lægger mærke til det, sådan helt åbenlyst, men jeg tror det har en 

betydning, som man ikke lægger mærke til. Så hvis der bliver talt dårligt omkring Uber 

så bliver man også skeptisk… ” (1759-1761). Stina (781) og Mathias er enige med 
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Maria, og Mathias siger blandt: “Det har en betydning for de oplyser jo om det er 

ulovligt ...” (2041). Lotte mener også at hun bliver påvirket af medierne, og refererer til 

en række voldtægtsepisoder, der har fundet sted i USA (1029). Line beskriver, at det 

afhænger af det konkrete indhold, som medierne præsenterer: ”...så kommer det lidt an 

på hvad det er det går ud på. Hvis det går ud på sådan noget med at statistikker viser at 

flere kommer til skade når de tager en Uber eller noget i den stil med sikkerhed, så ville 

det have betydning” (1437-1439). Flere tilkendegiver dog også, at mediernes dækning 

af Uber ikke overskygger deres egen positive oplevelse af Uber. Blandt andet siger 

Daniel: ” … Jeg har altid haft positive oplevelser med det, så det er svært ligesom at 

blive påvirket i en negativ retning, når jeg selv bruger det hver weekend og aldrig rigtig 

har oplevet noget negativt” (509-511). Caroline (241) og Rikke (2347) deler samme 

holdning som Daniel, og påpeger ligeledes at det også er deres egen positive oplevelser, 

der vægter højest.  
 

Blandt fem af respondenterne er der dog enighed om, at medierne har gjort dem 

opmærksom på aspekter ved Uber, som de ikke var bekendt med (UC2). Flere gange 

udtrykker respondenterne, at det i særdeleshed gælder den debat, som sætter 

spørgsmålstegn ved Ubers legitimitet på markedet: “...al’ den her problematik der 

ligesom er kommet frem i medierne nu” (Daniel, 497) og dertil siger Mathias: “de 

(medierne) oplyser jo for eksempel om det er ulovligt eller om der er nye chauffører der 

er blevet sigtet eller så nogen ting.” (2041). Medierne har mere specifikt gjort Maria og 

Stina opmærksom på den problemstilling, der er forbundet med chaufførernes 

manglende indberetning af skat (Stina 1781; Maria, 1761). Der er ligeledes bred 

enighed om, at medierne har fremsat andre holdninger til Uber end deres egne (UC3).  

På trods af dette er det dog kun Caroline, Maria og Line der mener, at medierne har 

påvirket deres vurdering af Uber, mens Daniel er uenig i dette (UC5). Fem af 

respondenterne har hertil svært ved at angive hvorvidt medierne har hjulpet dem med at 

fastlægge deres holdning til Uber (UC4). Caroline, Maria og Line er dog endnu en gang 

enige i, at medierne har hjulpet dem med dette. Som tidligere nævnt kan denne 

fordeling skyldes, at der er delte meninger om, i hvilken grad medierne har påvirket 

respondenterne. De respondenter, der i højere grad har ladet sig påvirke af medierne, 

synes dog ikke at lade det gå ud over deres brug af Uber. På nuværende tidspunkt 
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påvirker medierne dermed ikke respondenterne i en sådan grad, at det overskygger deres 

egen positive holdning til Uber.  

 

Da spørgsmålene retter sig mod familie og venners indflydelse på respondenternes syn 

på Uber (UC6), er fem af respondenterne uenige i, at deres venner og families holdning 

har en stor indflydelse på deres syn på Uber. I interviewene danner der sig derimod et 

billede af at alle respondenterne, med undtagelse af Maria, ikke lader sig påvirke af 

deres venner og families holdning. Dette skyldes endnu en gang at respondenterne selv 

er tilfredse og har haft positive oplevelser med Uber. Blandt andet siger Caroline: “Så 

længe jeg er tilfreds med den service Uber giver mig, og Uber er lovligt at benytte sig 

af, så påvirker mine venner og families holdning mig ikke” (224). Maria derimod 

mener, at hendes venners mening har den største påvirkning, og at hun ikke føler sig 

synderligt påvirket af hendes familie (1729). Dertil tilføjer hun: “de (familien) er bange 

for MobilePay, det er bare sådan generelt, så der er jeg på et andet niveau, så der lytter 

jeg ikke helt på samme måde.” (1735). Flere af respondenternes svar bærer ligesom 

Marias præg af, at deres familie ikke umiddelbart er tilhængere af Uber. Line siger også 

at, ” … hele min familie, de er egentlig ret meget imod at jeg bruger Uber, fordi de er 

sådan endnu mere kritiske overfor det der med sikkerhed...” (1410). Og Mathias ligeså: 

“Altså det har ikke nogen betydning hvad mine forældre synes - at det er forkert, fordi 

de ikke har nogen overenskomst…” (2018). Denne forskel afspejles også i 

spørgeskemaet hvor Daniel, Caroline, Line og Maria har angivet, at deres venner og 

familie har en anden holdning til Uber end deres egen (UC8). Derudover er tre af 

respondenterne hverken enige eller uenige, mens Rikke er uenig. De der har angivet, at 

de er hverken enig eller uenig kan skyldes, at det kan have være svært for 

respondenterne at give et entydigt svar. Årsagen kan med stor sandsynlighed findes i, at 

der ikke er lavet to spørgsmål - ét spørgsmål om venner og ét om familie - men derimod 

et samlet spørgsmål. Derfor kan det have været svært for respondenterne at skelne og 

dermed give et mere konkret svar, hvis deres venner og familie ikke har samme 

holdning til Uber.  

Respondenterne er tydeligvis ikke påvirket af deres families holdning til Uber. Til 

gengæld nævner flere af respondenterne, at det muligvis vil have en betydning, hvis 

deres venner fortæller om en dårlig oplevelse, de har haft med Uber: ”Hvis jeg havde 
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nogle venner, der havde oplevet noget dårligt i forbindelse med dem, så kunne det godt 

være, at jeg ville, være lidt mere påpasselig...” (Rikke, 2333-2334). Stina (763) og 

Maria (1729) påpeger ligeledes dette, hvilket kan indikere, at flere af respondenterne i 

højere grad lader sig påvirke af deres venners holdning til Uber. Det kommer direkte til 

udtryk gennem flere af respondenternes svar som nævnt ovenfor, men ligeledes 

indirekte idet fem af respondenterne fortæller, at de har fået anbefalet Uber af deres 

venner.  
 

Det faktum at vores respondenter som nævnt kan have haft svært ved at skelne mellem 

venner og familie i spørgeskemaet, kommer yderligere til udtryk i en række af de andre 

spørgsmål. Der er tydelig uenighed om hvorvidt respondenternes venner og familie har 

gjort dem opmærksom på aspekter ved Uber, som de ikke var bekendt med (UC7). 

Caroline, Maria og Line er enige, mens Daniel, Rikke og Lotte er uenige. Der er 

ligeledes delte meninger om, hvorvidt respondenternes venner og familie har hjulpet 

dem med at fastlægge deres holdning til Uber ( UC9). Line er meget enig, mens Stina, 

Daniel, Caroline og Lotte er uenige. Det samme gør sig gældende ved spørgsmålet om 

hvorvidt deres venner og families holdning til Uber har påvirket deres evaluering af 

Uber (UC10). Line og Maria er enige, mens Caroline, Stina, Lotte og Daniel igen er 

uenige. Dog har vi i interviewet erfaret, at respondenterne i det store hele ikke lader sig 

påvirke, så længe deres egen oplevelse med Uber fortsat er tilfredsstillende. Omvendt 

nævner enkelte respondenter, at deres venners mening kan have en indflydelse. 

 

Af spørgeskemaet fremgår det, at der er delte meninger om hvorvidt respondenterne 

bliver påvirket af andres negative og positive kommentarer om Uber på Facebook 

(UC11-UC12). Line og Maria er begge enige i, at de bliver påvirket af andres negative 

kommentarer om Uber på Facebook. Derudover bliver både Maria, Line og Caroline 

påvirket af andres positive kommentarer på Facebook. I interviewet er det dog en noget 

mere ensidig enighed, der kommer til udtryk blandt respondenterne. Daniel udtrykker at 

”Det kunne ikke røre mig mindre hvad andre skriver på Facebook om Uber, fordi jeg 

har dannet mit eget indtryk...” (493). Rikke deler samme holdning: ”... det påvirker mig 

ikke, fordi jeg har en holdning til, at det er et fint koncept” (2343). Lotte udtrykker 

desuden: “...medmindre det er positivt, fordi negative kommentarer er jo så individuelt. 
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Vi oplever alle sammen noget dårligt hver dag… ” (1020). Line og Maria deler dog 

ikke samme holdning som flertallet af de resterende respondenter. Lige så vel som 

begge parter til en vis grad bliver påvirket af mediernes omtale af Uber, har 

kommentarer på Facebook ligeledes en betydning: ”Det har en stor betydning. Hvis folk 

skriver noget dårligt så tænker jeg lige over det... ” (Maria, 1740). Line udtrykker dog, 

at det ligesom med påvirkningen fra medierne afhænger af indholdet (1423).  

Den generelle respons tydeliggøre dog, at respondenterne synes at lade sig påvirke af 

kommentarer på Facebook i samme lave grad, som de lader sig påvirke af mediernes 

dækning af Uber. Det er dermed i højere grad deres egen oplevelse af Uber, som 

overskygger eventuelle negative kommentarer på Facebook - på samme måde, som det 

overskygger andres holdning til Uber.  

 

Tendensen er den samme, da de skal tage stilling til, hvorvidt de bliver påvirket af 

Ubers rating på sider såsom Trustpilot (UC13). Maria er som den eneste af 

respondenterne enig i udsagnet og udtrykker i interviewet, at Trustpilot virker til at være 

en meget valid side, som hun aktivt bruger. Det er dog ikke tilfældet i forbindelse med 

Uber: “ Nu har jeg godt nok ikke lige været inde og kigge med Uber...” (1748). Da vi 

spørger Maria, hvorfor hun ikke har brugt Trustpilot i forbindelse med Uber, tilføjer 

hun: “Fordi der i forvejen er et ratingsystem i app’en, som fungerer fint. Og inden jeg 

prøvede Uber, talte mange af mine venner rigtig godt om det – og det var nok for mig til 

at ville køre med Uber...” (1753-1755). Dermed bliver Maria altså ikke påvirket af 

Ubers rating på Trustpilot. Ligesom med kommentarer på Facebook mener Mathias 

(2033) og Daniel (500) ikke, at Ubers rating på Trustpilot har en betydning, nu når de 

selv har positive oplevelser med Uber. Line nævner, at hun har brugt Uber ud fra 

venners anbefalinger og desuden aldrig har været inde og tjekke trustpilot (1432). 

Caroline har ligesom Line heller aldrig brugt trustpilot (Caroline, 236), mens Lotte og 

Rikke, ligesom Maria blandt andet nævner, at de er mere optaget af Uber-chaufførernes 

rating (Lotte, 1025; Rikke, 2348).  

I den forbindelse er alle respondenterne enige om, at de bliver påvirket af 

ratingsystemet (UC14). Respondenterne afhænger dermed ofte af andre brugeres 

erfaring med og rating af en given chauffør og bruger dermed ratingsystemet til at 

afgøre om en chauffør er OK. Blandt andet siger Lotte: “jeg vil sige, hvis jeg så en 



	

66	

rating, hvor der stod, at personen kørte som død og helvede, så ville jeg måske vælge en 

anden.” (930). Rikke udtrykker ligeledes: “du kan se om folk har ratet ham godt, så det 

er fedt, de har det der ratingsystem” (2184). Mathias mener også, at man som forbruger 

bliver påvirket af ratingsystemet, hvorfor dårlige ratings dermed kan få negative 

konsekvenser for brugen af Uber: “hvis de får dårlige ratings, så gider folk ikke at køre 

med dem” (1893).   
 

10.2.1.	Delkonklusion	
Ubers ukontrollerede kommunikation bærer præg af, at respondenterne ikke lader sig 

påvirke af medierne eller venner og familie i en sådan grad, at det overskygger 

respondenternes egen vurdering af Uber. Dette på trods af, at medierne har fremsat 

aspekter ved Uber, som flere af respondenterne ikke var bekendt med. Derudover er det 

ikke alle respondenternes familie, der deler samme holdning til Uber, som 

respondenterne. Trustpilot og kommentarer på Facebook er desuden i overvejende grad 

uden betydning, idet respondenternes egen oplevelse endnu en gang er 

altoverskyggende. Det er derimod Ubers ratingsystem, der gentagende gange bliver 

nævnt som en faktor, der vægter højere end sider såsom Trustpilot.  

11.	Brand	Evidence	

11.1.	Brand	name	
Som nævnt omhandler dette parameter navnet på brandet. Når man hører om eller ser 

Ubers brand, kan det give associationer til fordele og ulemper ved brandet. 
 

I spørgeskemaet fremgår det, at der er delte meninger om hvorvidt Ubers brand giver 

respondenterne negative associationer (BN5). Daniel, Caroline og Line har angivet at de 

er enige, mens de resterende fem respondenter er uenige. Der er derimod fuldstændig 

enighed blandt respondenterne om, at Ubers brand giver dem positive associationer 

(BN6).  

I forlængelse af dette udtrykker respondenterne både positive og negative aspekter, da 

de bliver bedt om at sætte ord på, hvad de tænker, når de hører om eller ser Ubers brand. 

Caroline nævner som det første hendes egen positive oplevelse med Uber, men 

fremhæver desuden den problematik, som Uber lider under: “Jeg tænker at det fungerer 
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rigtig godt for mig...men jeg tænker også, at der er rigtig meget dårlig omtale om 

Uber...” (31). Daniel siger ligeledes: “....Uber har deres daglige kamp herhjemme i 

Danmark for ligesom at kunne få lov til at drive deres forretning, ligesom de gør i 

andre lande…. men er også et brand, der for mig udstråler troværdighed” (319-321). 

Da vi beder Daniel uddybe, hvorfor han mener at Uber udstråler troværdighed, 

fortsætter han: “...fordi de er store spillere på andre internationale markeder. Udover 

det har jeg ved min brug af Uber fået bekræftet at de er troværdige, da de lever op til 

det de lover” (326). Lines første indskydelse er, at Uber er billig og at det er en løsning, 

hun godt selv kan lide at bruge (1131). Hun nævner dog, ligesom størstedelen af de 

resterende respondenter, den debat som florerer i medierne: “...men det næste jeg 

tænker på er selvfølgelig alle de her fights, der har været i medierne mellem taxa og 

Uber og sådan noget” (´Line, 1132). Maria (1526) og Stina (599) nævner ligeledes 

prisen, som det de tænker på, når de hører om eller ser Ubers brand. Begge nævner dog 

også problematikken omkring Uber, hvilket Mathias og Rikke ligeledes fremhæver. 

Mathias siger: “...som måske er lidt kontroversiel på nogle punkter, men også et 

ungdommeligt brand..” (1850). Rikke belyser til gengæld problematikken fra en anden 

vinkel, idet hun ikke forholder sig lige så kritisk til det: “Jamen jeg tænker at det er en 

del af fremtiden at man tænker nye måder at komme rundt på og tænker transport på 

nye måder...” (2112). Senere i interviewet nævner hun dog, at der er en problematik, 

der, “helt klart skal tages hånd om” (2269).  

Lotte er mere kort for hovedet, og nævner som den eneste af respondenterne ikke noget 

om Uber-debatten, når hun tænker på Uber: “Jeg tænker fedt koncept, fedt fundet på...” 

(868). Respondenterne er altså opmærksomme på den debat, der er omkring Uber, men 

forbinder samtidig Uber med en del positive ting. Disse synes at vægte højest i deres 

brug af Uber, eftersom alle respondenterne fortsat er aktive brugere. Selvom Maria 

mener, at hun bliver påvirket af debatten, fordi Uber ikke bidrager til den danske 

velfærdsstat, er det ikke nok til, at hun fravælger Uber. “Det er grundlæggende et skide 

smart system, og der kan den gamle taxabranche bare ikke følge med” (1669). Der 

tegner sig dermed et billede af, at vores respondenter på nuværende tidspunkt tænker 

mere på deres egne behov, end på hvad der er godt for samfundet.     
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Samtlige otte respondenter har angivet, at de er enige i, at Ubers brand fortæller dem 

hvad de kan forvente af Uber (BN1). De er ligeledes alle enige i, at Ubers brand 

fortæller dem en del om Uber (BN2). Seks af respondenterne er til gengæld uenige i, at 

Ubers brand fortæller dem alt, de har brug for at vide om Uber (BN4). Line har angivet 

at hun er hverken enig eller uenig, mens Rikke er enig. Fordelingen af svarene kan med 

en vis sandsynlighed skyldes, at flere af respondenterne mangler information om flere af 

de kritikpunkter, som medierne og de regulære taxachauffører har fremlagt for 

offentligheden. Senere i interviewet udtrykker Daniel: “Der har jo været de her ting 

med noget om forsikring og at man ikke er ordentligt forsikret, når man kører Uber 

osv., uden at jeg har styr på facts” (451-453). Stina giver ligeledes udtryk for hendes 

manglende viden om de processer, som man skal gennemgå inden man kan blive 

godkendt som Uber-chauffør: “Jeg ved heller ikke hvor mange test og andet 

chaufførerne skal igennem, for at de kan registrere sig som Uber-chauffører... ” (Stina, 

732). Med undtagelse af Maria kender respondenterne som nævnt ikke til Ubers 

branding, hvorfor det også kan have en indflydelse på deres tilsyneladende manglende 

information om Uber. Rikke nævner blandt andet, at hun godt kan savne at Uber 

kommunikerer lidt mere om hvem de er (2285) og i forbindelse med debatten mener 

hun desuden, “at Uber burde gå ud og håndtere det lidt mere” (2356).  
 

Der er delte meninger om hvorvidt Ubers brand sender et budskab til respondenterne 

om Uber (BN3). Maria er enig, tre er hverken enig eller uenig, mens Stina, Line, 

Mathias og Lotte er uenige. Endnu en gang kan årsagen til den overvejende usikkerhed 

og uenighed med stor sandsynlighed findes i respondenternes manglende kendskab til 

Ubers branding (CC1).  
 

11.1.1.	Delkonklusion	
Vi har ud fra ovenstående kunne udlede, at Ubers brand giver samtlige respondenter 

positive associationer, mens det giver halvdelen af respondenterne negative 

associationer. Ud fra interviewet har vi erfaret, at de negative associationer skyldes den 

problematik og debat, som Uber lider under. En problematik, som størstedelen af 

respondenterne blandt andet nævner, som nogle af de tanker de gør sig, når de hører om 

eller ser Ubers brand. Til gengæld bærer respondenternes svar præg af, at deres positive 
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associationer, som er baseret på deres personlige oplevelser, vægter højere end de 

negative associationer.  
 

11.2.	Price/value	for	money	
Dette parameter bliver som nævnt vurderet på, om kunden mener at få en værdi der 

korresponderer med prisen. 
 

Alle respondenterne synes, at prisniveauet hos Uber er rimeligt i forhold til den service, 

de får (P1). Samtidig mener de, at de får værdi for pengene (P2), og at de får en god 

service i forhold til prisen (P3). Baggrunden for dette er, at seks af respondenterne 

sammenligner Uber med alternativer, såsom taxa. Maria siger blandt andet: “Jeg synes 

prisen er god, i forhold til hvad man får, altså fordi man får jo tilsvarende det samme 

ved Uber, som man gør ved en taxa, og taxaen er jo dyrere…” (1532-1533). Caroline 

og Rikke drager dog ikke direkte sammenligninger til taxaerne, når de skal bedømme 

pris/værdi forholdet hos Uber. De lægger i stedet vægt på at det til tider kan være dyrt, 

men i visse situationer mener de alligevel, at de får værdi for pengene. Caroline 

udtrykker at, “...hvis man er tidspresset … eller skal på en længere rejse igennem byen 

på sin cykel… så er det (Uber) også et nemt valg for mig” (45-46). Hun nævner dog 

også, at det i længden kan være dyrt for hende at bruge Uber, fordi det er så nemt at 

bestille (Caroline, 39). Rikke nævner yderligere: “... når man skal i byen eller hjem fra 

et eller andet, sådan en kort tur, så er det rigtig fornuftigt…” (2123). For Rikke og 

Caroline ser det altså ud til, at det er situationen der er afgørende for, om de vil bruge 

penge på en Uber. De vil gerne betale for en Uber, fordi de mener at lige netop denne 

tur, vil give dem værdi i sidste ende - for eksempel at komme sikkert hjem fra byen eller 

at undgå tidspres. Dog nævner de begge i starten af interviewet, at Uber er et billigere 

alternativ til taxa (Caroline, 15; Rikke, 2083), hvorfor det indikerer, at de også er enige 

med resten af respondenterne i deres sammenligning med taxa.  
 

Selvom alle respondenterne helt overordnet synes, at pris/værdi forholdet hos Uber er 

godt, så er det kun fem af respondenterne, der er enige i, at det er økonomisk at bruge 

Uber (P4). Rikke, Daniel og Mathias er hverken enige eller uenige i dette. Daniel siger 

blandt andet at: “...man ville vel ønske, at man betalte mindre for det. Det er jo dyrt, 

men i forhold til de alternativer man har, så synes jeg, at pris/værdi forholdet er 
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udmærket” (332-333). Mathias er enig med Daniel (1857), og deres svar er endnu en 

gang baseret på sammenligningen med taxa. Rikke påpeger i stedet, at det er situationen 

der afgører, om hun gider bruge at penge på en Uber: “Jamen jeg synes, det er 

fornuftigt (prisniveauet), men der er selvfølgelig nogle tidspunkter, hvor jeg stadig lige 

vejer det op, om jeg gider bruge pengene på det…” (2143-2144).  
 

Når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt prisen har en stor betydning for 

respondenternes valg af transport, mener alle otte respondenter, at prisen har en stor 

betydning: “...det har en kæmpe betydning…” (Line, 1157) og “...en rimelig stor 

indflydelse” (Mathias, 1864). Ud fra disse svar burde man mene, at respondenterne i så 

fald ville vælge bus og tog, som jo er betydeligt billigere end Uber. Alligevel vælger 

nogle respondenter dog ofte Uber frem for offentlig transport, fordi det er nemmere og 

mere effektivt. Daniel siger blandt andet: “...så er Uber bare et nemmere og hurtigere 

alternativ, selvom det er lidt dyrere” (342). Stina lægger også vægt på, at komfort er en 

vigtig faktor for hende: “...jeg vil også gerne have noget, der er rart og behageligt at 

være i, så prisen er faktisk ikke alt” (613). Ligesom Daniel og Stina, er Lotte heller ikke 

stor tilhænger af offentlig transport og bruger det næsten aldrig (Lotte, 882). Dette kan 

hænge sammen med, at de alle tre har et fuldtidsjob, hvorfor de derfor har et større 

økonomisk råderum. De resterende respondenter kan godt finde på at tage offentlig 

transport, men benytter sig ofte af Uber alligevel: “Jeg kunne sagtens finde på at tage 

en bus eller noget andet, men så skal man stå og vente lidt og det er bare meget 

nemmere med en Uber….særligt hvis man skal i byen eller noget” (Maria, 1538-1539). 

De andre er enige og vælger til tider også Uber, hvis det skal gå hurtigt og være mere 

bekvemmeligt (Mathias, 1870; Rikke, 2134; Caroline, 45; Line, 1177). De er alle fem 

studerende, hvilket kan være en af grundene til, at de nogle gange fravælger Uber, fordi 

det er for dyrt i forhold til offentlig transport og deres budget. Der tegner sig dermed et 

billede af, at prisen selvfølgelig er vigtig, hvilket er grunden til at mange fravælger taxa 

og andre tilvælger offentlig transport. Bekvemmelighed og effektivitet har dog så meget 

at sige, at Uber derfor ofte bliver valgt frem for offentlig transport.  
 

Generelt er respondenterne enige i, at pris/værdi niveauet er bedre med Uber. Alligevel 

er Lotte og Line de eneste, der er hverken er enige eller uenige i, at man får mere værdi 

for pengene, når man kører med Uber, end hvis man benytter almindelig taxa (P5). De 
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resterende respondenter er enige. Dette stemmer dog ikke helt overens med Lottes svar i 

vores interview, hvor hun siger at: “det (pris/værdi forholdet) er perfekt i forhold til når 

man er vant til at bruge taxa. Der får du jo nærmest kun halvdelen af hvad du får ved 

Uber...” (872-873). Lige netop i denne udtalelse udtrykker hun, at man ikke får samme 

værdi for pengene i en taxa, som ved Uber, og ydermere at taxaer er dyrere.  

Line nævner i interviewet et tillidsbrud, og at der ved brugen af Uber er en grænse, man 

skal over: “ … man har det her tillidsbrud… man har lidt en grænse man skal træde 

over, i forhold til at det er et fremmed menneske, man sidder med og vier sit liv til” 

(1186). Det virker mere sikkert for hende at bruge taxa, fordi de er autoriserede: “Altså 

hvor ved taxaer, det er som om at, de er autoriserede så... så har jeg det meget 

nemmere med det” (1101). Dog påpeger Line i starten af interviewet, at der er andre 

ting, som er bedre ved Uber, hvilket vejer op for, at man skal køre med en fremmed. 

Hun lægger blandt andet vægt på, at man kan se hvor og hvor langt bilen er, samt at 

man ikke skal have sit betalingskort op ad lommen (1104). 
 

11.2.1.	Delkonklusion	
Respondenterne mener generelt, at prisniveauet hos Uber er rimeligt, i forhold til den 

service og værdi de får. De fleste sammenligner prisen med taxa, som er betydeligt 

dyrere, men som leverer samme kerneydelse. Andre vurderer pris/værdi forholdet 

afhængigt af situationen, da det til tider kan være dyrt, men i visse situationer giver 

turen en værdi, der vejer op for den pris, de betaler. Selvom Uber er billigere end taxa, 

er det dog stadig dyrere end offentlig transport. På trods af dette vælger respondenterne 

ofte Uber, fordi det er mere effektivt og bekvemt end offentlig transport.  
 

11.3.	Servicescape 
Som tidligere nævnt repræsenterer servicescape de fysiske omgivelser, som påvirker 

forbrugerens følelsesmæssige respons til et brand. Om det ligeledes er tilfældet med 

respondenterne og Uber vil blive afklaret i det følgende.  
 

Der er blandt respondenterne overvejende enighed om, at Ubers faciliteter er up-to-date, 

eftersom syv af respondenterne har angivet, at de er enige. Daniel har angivet, at han er 

hverken enig eller uenig (SS1). Derudover mener Line, Rikke, Stina og Mathias at 
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bilerne er pæne visuelt (SS2), hvorimod Daniel og Maria er uenige i dette. Bilens 

udseende er dog ikke vigtig for Daniel og ej heller for Caroline og Lotte (SS5). Caroline 

siger, at bilens udseende ikke har en betydning, og slet ikke da hun oftest bare skal på 

en kort tur (59). Lotte fortæller blandt andet, at det kun er chaufførens rating, der har en 

betydning for, om hun vil køre med Uber (893). Ligesom Daniel mener Maria heller 

ikke, at bilerne er pæne visuelt og er hverken enig eller uenig i, at bilens udseende er 

vigtig (SS5): “... nogen gange kan jeg godt føle, at det er lidt pinligt at stige ind i en 

eller anden lille, ulækker, slidt bil, men altså umiddelbart, så har det ikke nogen 

betydning. Egentlig er jeg ligeglad, jeg skal bare fra A til B” (Maria, 1556-1557). Dette 

svar indikerer dog, at bilens udseende ikke er vigtig for hende. 

Rikke, Stina og Mathias er ligesom Maria hverken enig eller uenig i at bilens udseende 

har en betydning for dem (SS5). Dog udtaler de alle i interviewet, at det ikke har nogen 

betydning. Mathias siger blandt andet: “Det har overhovedet ikk nogen betydning for at 

være helt ærlig … hvis man kan sætte sig ind og blive kørt fra A til B sikkert, så er jeg 

glad” (1881). Rikke mener heller ikke, at det har nogen betydning, medmindre hun 

føler, at bilens stand indikerer, at det ikke er sikkert at køre i bilen eller med den 

pågældende chauffør (2152). 

 

Line udtaler, som den eneste af de otte respondenter, at bilens udseende har en 

betydning for hende: “... altså hvis bilen var mega klam indvendig, så tror jeg at det 

ville påvirke mig … Og hvis man kommer til en bil, du ved som er rusten og mega bulet 

og sådan noget uden på ... jeg ville tænke sådan, ’jeg er sku lidt spændt på at se 

hvordan den her tur ender’, troværdigheden den, den forsvinder lidt” (1201-1206).   

Respondenternes svar bærer præg af, at bilens udseende på et overordnet plan ikke har 

en betydning. For Line og Rikke har den dog en betydning, hvis de føler, at bilens 

udseende afspejler en trussel for deres sikkerhed. Bilens udseende har dermed trods alt 

en vis betydning for flere af respondenterne, dog ikke en afgørende betydning.  

 

Den samme tendens gør sig gældende, da respondenterne skal tage stilling til Uber-

chaufførernes påklædning. Der er blandt fire af respondenterne enighed om, at Uber-

chaufførerne er pæne og velklædte (SS3). Maria er uenig, mens de resterende tre 

respondenter er hverken enig eller uenig. Selvom alle respondenterne ikke nødvendigvis 
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synes godt om chaufførernes påklædning, giver alle otte respondenter i interviewet 

udtryk for, at chaufførens påklædning ikke umiddelbart har en betydning for dem. 

Maria påpeger at taxa-chaufførerne har ens uniform eller t-shirt på, og det har Uber-

chaufførerne ikke, men det har ingen betydning for hende (1562). Daniel udtrykker det 

på følgende måde: “Altså, han skal jo ikke sidde og være fuldstændig usoigneret og 

snusket, men udover det ikke nogen betydning...” (256). Mathias deler samme holdning: 

“Nej, det har overhovedet ikke nogen betydning, han kunne sidde i nattøj, jeg ville være 

ligeglad” (356), mens Line udtrykker samme minimale behov for, at chaufføren skal gå 

klædt på en speciel måde: “... jeg har absolut ikke behov for at de skal sidde i skjorter 

eller noget.. altså de må gerne sidde i deres normale tøj…” (1216). 
 

Baseret på respondenternes svar kan det udledes, at Uber-chaufførernes påklædning 

ikke har en betydning for respondenterne. Dette til trods for, at flere af respondenterne 

nævner beklædningsdele eller scenarier, som vil kunne påvirke deres evaluering af 

chaufførerne: ”… så længe det er ordentligt og han ikke sidder i tangatrusser” (Rikke, 

2156) og Line “...så længe de ikke sidder sådan nøgne eller et eller andet...” (1217). 

Eksempler som ovenstående er dog så ekstreme og usandsynlige, at de ikke anses som 

relevante for respondenternes vurdering af, hvorvidt chaufførernes påklædning har en 

betydning for dem. De eneste umiddelbare krav, som respondenterne nævner er, at 

chaufførerne blot skal være almindeligt og anstændigt klædt på. Idet respondenterne 

ikke beskriver oplevelser, der tyder på dette, indikerer det, at chaufførerne lever op til 

netop dette og dermed er anstændigt klædt på.  

 

Der er ligeledes en overvejende enighed mellem respondenterne, når de skal afgøre, 

hvorvidt bilens og chaufførens udseende stemmer overens med den service, de får 

(SS4). Seks af respondenterne er enige, mens to af respondenterne er hverken enig eller 

uenig (SS4). Dette kan ses i lyset af det faktum, at respondenterne synes tilfredse med 

bilens udseende og chaufførens påklædning på samme måde, som de føler sig tilfredse 

med den service, de får (CS4). Parameteret omhandlende Ubers service, vil blive 

yderligere beskrevet og analyseret i det følgende.  
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11.3.1.	Delkonklusion 
Vi har erfaret, at bilens udseende for flertallet af respondenterne ikke har en afgørende 

betydning. Alle respondenterne er ligeledes enige om, at chaufførens påklædning er 

uden betydning. Respondenternes svar indikerer ydermere, at bilens udseende og 

chaufførens påklædning lever op til de forventninger og krav, som respondenterne har.  

11.4.	Core	service	
Som nævnt tidligere omhandler dette parameter de processer og systemer, hvorigennem 

servicen bliver leveret. Hos Uber starter denne proces, når man benytter deres app, 

bestiller en Uber, og slutter når man stiger ud af bilen, og har betalt for sin tur.  
 

Seks af respondenterne mener, at serviceoplevelsen hos Uber er af god kvalitet (CS4). 

De resterende to respondenter Caroline og Line er hverken enig eller uenig i dette. Til 

gengæld mener alle respondenterne at serviceoplevelsen hos Uber er god (CS3) og at 

serviceoplevelsen passer til deres behov (CS1). Der bliver blandt andet sagt at, “...de 

(chaufførerne) er super venlige…” (Rikke, 2165), “...den (serviceoplevelsen) er helt i 

top” (Lotte, 902) og “...alle er glade” (Stina, 634). Ydermere nævner seks af 

respondenterne ratingsystemet som en faktor, der påvirker serviceoplevelsen positivt. 

Caroline udtrykker blandt andet, at serviceoplevelsen er god, og “fordi de har deres 

ratingsystem, går jeg ud fra at de bibeholder en god service…” (68). Daniel, Maria og 

Mathias er enige, og mener også at ratingsystemet influerer serviceniveauet positivt 

(Daniel, 364; Maria, 1567; Mathias, 1892). Mathias uddyber og siger, at ratingsystemet 

er et incitament til, at chaufførerne opfører sig ordentligt, “... fordi hvis de får dårlige 

ratings, så gider folk ikke køre med dem” (1893). Selvom det ikke er alle otte 

respondenter, som nævner ratingsystemet, da de bliver spurgt ind til serviceniveauet, så 

nævner både Stina og Rikke det andetsteds i interviewet. I starten af interviewet siger 

Stina: “De (chaufførerne) er generelt sødere, sikkert fordi at man har det her 

ratingsystem…” (579), mens Rikke afslutningsvis siger, at chaufførerne er interesseret i 

at få gode ratings, og derfor gerne vil sørge for en god stemning og tilfredse kunder 

(2368). Selvom respondenterne synes at serviceoplevelsen hos Uber er god, er det kun 

Maria, Stina, Daniel og Caroline der synes, at serviceoplevelsen er bedre end andre 

alternativer (CS5). Den anden halvdel af respondenterne er hverken enig eller uenig. 

Daniel mener at serviceniveauet hos Uber er højere end hos taxaer, fordi Uber-

chaufførerne altid er flinke, hvorfor han tilmed har oplevet at blive tilbudt slik og 
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drikkevarer under turen (306).  Caroline mener ligeledes, at Uber,“... er et bedre 

alternativ end at køre i taxa” (15).  Stina er enig (709) og Mathias, som dog forholder 

sig neutralt i spørgeskemaet, siger: “Uber-chaufførerne er nok nærmest flinkere end 

taxachaufførerne” (1925). 
 

Udover ratingsystemet har alle respondenterne i spørgeskemaet udtrykt, at de er enige i, 

at de synes godt om Ubers app (CS7). De har desuden udtrykt, at de føler sig tilfredse, 

når de bruger Ubers app (FE14), og at de ej heller er frustrerede, når de benytter sig af 

Ubers service (FE13). Dette kommer ligeledes til udtryk i interviewet, hvor Caroline 

blandt andet siger: “Hvad angår service bidrager Ubers brugervenlige app til at give en 

god service over for mig som kunde” (145). Caroline synes altså helt grundlæggende 

godt om app’en, fordi den er brugervenlig og sikrer hende en god service. Alle 

respondenterne er ydermere enige i, at app’en er brugervenlig (CS6). Nogle 

respondenter udtrykker dette direkte, “...app’en er super brugervenlig” (Line, 1251), 

mens andre indirekte udtrykker det i udsagn som: “...den er nem at bruge” (Stina, 638) 

og “den er simpel og nem at finde rundt i” (Daniel, 370). Derudover synes 

respondenterne godt om app’en, idet de mener, at den sikrer dem en større tryghed. 

Dette skyldes blandt andet, at betalingen sker gennem app’en, og at GPS systemet kan 

tracke ens rute. Caroline føler sig blandt andet tryg fordi, “man er tilknyttet den app, 

både hvad angår betaling og kontakt med chaufføren” (121). Daniel nævner derimod 

GPS systemet: “Jamen jeg føler mig tryg ved Uber, fordi at det kører over en app, og 

jeg ved at hovedkontoret kan sidde og følge chaufførens rute” (Daniel, 399). Line, 

Maria og Rikke er enige med Daniel og mener også, at GPS systemet øger trygheden 

(Line, 1312; Maria, 1625; Rikke, 2098). Ratingsystemet er dog den primære grund til, 

at respondenterne føler sig trygge, og alle undtagen Stina nævner, at ratingsystemet øger 

sikkerheden og skaber en form for tillid. Maria siger blandt andet: “...det her 

ratingsystem og GPS system, som gør at det bliver sikkert og trygt” (1627), mens Lotte 

ligeledes siger at, “man kan se ratingen. Så derfor så føler man sig mere tryg i forhold 

til hvis man kan se piger har været inde og skrive et eller andet....” (948). Samtidig 

angiver alle respondenterne i spørgeskemaet, at de føler sig trygge ved Ubers 

ratingsystem (FE17) og at ratingsystemet er vigtigt for dem (CS8). Som nævnt tidligere 

er der blandt alle respondenterne ligeledes enighed om, at de bliver påvirket af Ubers 
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ratingsystem i app’en (UC14), hvilket også afspejles i det ovenstående. Ratingsystemet 

er altså en vigtig faktor for respondenterne, fordi det sikrer dem en god 

serviceoplevelse, samt øger deres følelse af tryghed og tillid. 

Lotte og Line synes ligeledes at ratingsystemet er godt. Det er dog ikke altid, at de går 

ind på app’en og rater. Lotte siger: “Jamen jeg synes det fungerer godt. ...nu er jeg ikke 

selv så god til at gå ind og rate, men jeg synes det er fedt nok, at der er andre, der gør 

det” (924). Da vi spørger hende hvorfor hun ikke rater, svarer hun at hun oftest bare 

glemmer det (924). Line rater heller ikke hver gang, faktisk rater hun kun hvis det har 

været en god oplevelse (1273). Dertil forklarer hun: “hvis man så lige pludselig rater 

dem mega dårligt og du så skal køre med personen en anden gang igen, altså så ville 

det bare være mega akavet” (Line, 1275-1276).  
 

Ratingsystemet er tydeligvis en vigtig funktion for vores respondenter. Der er dog også 

andre funktioner i Ubers app, som har betydning for dem. GPS funktionen der gør, at 

man kan se hvor og hvor langt væk bilerne er, er endnu en funktion som har betydning 

for respondenterne. Maria siger: “Jeg synes ligesom, det er fedt, at man kan se, hvor 

bilerne er henne på GPS systemet” (1585), og Rikke siger yderligere: “...og så kan man 

med det samme se, om der er nogen Uber biler i nærheden” (2171).  

Stina og Daniel er de eneste, der ikke nævner GPS funktionen i Ubers app. Stina 

nævner i stedet, at det er vigtigt for hende at kunne se prisoverslaget og den estimere 

ventetid: “Det er vigtigt for mig først og fremmest at kunne se hvad prisen er, hvor 

meget jeg kan blive ”bonnet”. Og selvfølgelig også at se hvor lang tid jeg skal vente på, 

at bilen kommer” (647-648). Maria (1585), Mathias (1902), Rikke (2182) nævner 

ligeledes, at det har betydning for dem, at de kan se prisoverslaget. Line (1258), Daniel 

(419) og Rikke er samtidig enige i, at det er vigtigt, at de kan se, hvor lang tid de skal 

vente, før bilen kommer: “...altså hvis man skal sammenligne dem med taxa for 

eksempel, der kan gå mega lang tid, og man har ikke styr på hvornår den kommer, men 

nu kan man se, hvornår den er her.” (Rikke, 2174-2175). Rikke tilføjer, at man på den 

måde kan time det, så man for eksempel kan undgå at stå udenfor på gaden i regnvejr 

(2240). Maria (1593), Rikke (2183) og Line nævner som de eneste, at det har betydning 

for dem, at de kan se, hvem de bliver hentet af. Line siger: “Man kan se et billede af 
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chaufføren og ved hvilken bil man skal kigge efter. Det giver en form for tryghed, fordi 

man er forberedt på det man møder” (1266). 
 

Der er altså en del grunde til, at respondenterne er glade for Ubers app, men det er ikke 

kun funktionerne i app’en, de er glade for. Det faktum at alt foregår over en app, er i sig 

selv en positiv faktor, som bliver påpeget af flere respondenter. Som nævnt tidligere er 

det netop det faktum, at al ens færden og betalinger er registreret i app’en, der ligeledes 

har en betydning.   

Der bliver ikke sagt noget negativt om app’en. Der er dog to ting, som Caroline og Stina 

synes der mangler. Caroline mangler blandt andet et taxameter, “så ikke man får et 

chok, når man er steget ud af taxaen” (75). Stina vil gerne selv kunne være med til at 

vælge sin chauffør, på baggrund af ratingen: “...når du skal bestille en Uber-chauffør 

får man bare at vide, at du har fået en chauffør, der er på vej. Og så skal du se en 

rating, men så skal du så afbestille med det samme, hvis du ikke vil have den person.” 

(655-657). Chaufførerne kan selv vælge, om de vil køre med den pågældende passager 

baseret på hans/hendes rating. Stina synes derfor, at det ville være rart, “hvis 

funktionaliteten også gik den anden vej” (660). 
 

11.4.1.	Delkonklusion	
Alle respondenterne synes, at serviceoplevelsen hos Uber er god. Flertallet af 

respondenterne mener hertil, at ratingsystemet har en stor indflydelse. De er af den 

overbevisning, at chaufførerne går op i at bibeholde en god service, fordi de ved, at de 

bliver ratet, og at det kan have en indflydelse på fremtidige kunder.  

Udover ratingsystemet mener respondenterne ligeledes at GPS funktionen, den 

estimerede ventetid og prisoverslaget er gode funktioner i Ubers app. Dog mener nogle 

af respondenterne, at det kunne være fedt, hvis der var et taxameter og hvis man kunne 

se chaufførens rating før man bestiller en tur. Helt overordnet er alle respondenterne 

dog tilfredse med app’en, og mener at den er særdeles brugervenlig og smart. 
 

11.5.	Employee	service	
Employee service refererer til medarbejdernes - og dermed chaufførernes - adfærd og 

evner, når en service bliver leveret. I det følgende vil vi derfor præsentere de resultater, 
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som har til formål at klargøre respondenternes syn på Uber-chaufførerne og den service, 

de yder.  
 

Ifølge spørgeskemaet tilkendegiver alle respondenterne, at chaufførens adfærd er vigtig 

for dem (ES7). Det samme kommer ligeledes til udtryk, da respondenterne i interviewet 

beskriver, hvilken betydning chaufførens adfærd har for dem. Daniel udtrykker det på 

følgende måde: “Det har en stor betydning. Hvis han har en dårlig adfærd, så er jeg 

ikke interesseret i at køre med ham” (385) og Lotte giver udtryk for det samme: “Altså 

det betyder noget hvordan mennesker de behandler hinanden generelt” (935). Line og 

Maria udtrykker begge, at chaufførens adfærd også har en betydning, da det er vigtigt 

for dem, at han ikke overskrider intimgrænsen (Line, 1297; Maria 1612). Stina lader sig 

særligt påvirke af chaufførernes adfærd: “Hvis de er sure, jamen så bliver jeg også sur. 

Og omvendt, hvis de er glade, så er jeg glad. Så det har stor betydning” (671-672). 

Caroline (108), Mathias (1920) og Rikke (2203) udtrykker lignende, hvilket indikerer at 

chaufførernes adfærd har en stor betydning for alle otte respondenter. Hvis 

respondenterne oplever, at chaufførens adfærd er dårlig, kan det dermed lede til en 

dårlig rating efter endt tur. Alle otte respondenter har dog angivet, at de er enige i, at 

chaufførerne er høflige (ES4), hvorfor det tyder på at chaufførerne generelt lever op til 

de krav og forventninger, som respondenterne har til deres adfærd. Dette kan med stor 

sandsynlighed skyldes ratingsystemet, som ifølge respondenterne er med til at sikre, at 

chaufførerne yder en ekstra god service (jf. 11.4) 

 

Selvom respondenterne synes, at chaufførerne er høflige, er det kun halvdelen af 

respondenterne, der er enige i, at chaufførerne altid er villige til at hjælpe dem (ES1). 

Den anden halvdel af respondenterne er hverken enig eller uenig. Heriblandt er Line og 

Lotte de eneste, der kommenterer på dette i interviewet. Line siger: “jeg har måske 

maks haft 2 håndtasker med, og så bliver de siddende i deres bil…”(1224). Hun 

udtrykker dog efterfølgende, at det ingen betydning har, og at hun dermed er ligeglad 

med dette (1227). Lotte nævner kort, at hun tidligere har oplevet, at kunne få ladet sin 

telefon op, hvis hun har haft brug for det (964). Derudover er der ingen af 

respondenterne, der i interviewet giver udtryk for, at de mangler hjælp fra chaufførerne, 

hvorfor det ikke synes at have den største betydning. I den forbindelse kan man 
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argumenterer for, at det ville være vigtigere at få hjælp fra den ansatte, hvis det 

omhandlede salget af et produkt, hvor man oftere har brug for råd og vejledning. 
 

Derudover er der overvejende enighed om, at chaufførerne giver dem personlig 

opmærksomhed (ES5). Fem af respondenterne er enige i udsagnet, mens Mathias, Rikke 

og Lotte har angivet at de er hverken enig eller uenig. I forlængelse af dette har 

respondenterne dog ikke et stort behov for at få meget opmærksomhed fra chaufførerne. 

Mathias siger blandt andet at, “jeg er ligeglad med om han ikke snakker særlig meget, 

men bare han er sådan nogenlunde imødekommende” (1918). Maria mener samtidig, at 

chaufføren ikke skal hyggesnakke for meget, men at de nærmere skal forholde sig 

neutralt, fordi det er et rent professionelt forhold og ydelse, chaufføren leverer (1611). I 

den forbindelse mener både Line (1229) og Daniel dog også at “chaufførerne har en 

god forståelse af, hvorvidt man ønsker at have samtaler eller blot ønsker at sidde og 

slappe af.” (Daniel, 304-305).  
 

Som angivet tidligere er chaufførens adfærd vigtig for respondenterne. Herunder er der 

en nogenlunde enighed blandt respondenterne om, at chaufførernes køreevner også er 

vigtige for dem (ES6). Syv af respondenterne mener, at chaufførens køreevner er 

vigtige, mens Daniel som den eneste er hverken enig eller uenig. Da respondenterne i 

interviewet skal sætte ord på hvilken betydning chaufførens køreevner har for dem, er 

det i samme høje grad præget af enighed blandt respondenterne. Mathias nævner at 

chaufføren selvfølgelig skal kunne færdselsreglerne og dermed ikke skal køre for stærkt 

(Mathias, 1913). Lotte udtrykker det således at: “Det har jo en betydning i forhold til 

om man føler sig sikker i bilen …” (928). Line og Stina er enige med Lotte (Line, 1290; 

Stina, 664), og Caroline understreger ligeledes, hvor stor en betydning chaufførens 

køreevner har for hende. Her påpeger hun den eventuelle konsekvens, det kan have, 

hvis chaufførens køreevner ikke lever op til hendes forventninger: “Hvis jeg bliver ved 

med at have chauffører, som kører dårligt, så kan det være med til, at jeg vælger en 

anden løsning” (103). Derudover udtrykker flere af respondenterne, at dårlige 

køreevner vil påvirke deres vurdering af servicen, hvilket vil komme til udtryk i den 

rating, de giver Uber-chaufføren: “Han skal ikke køre som død og helvede, så ja det er 

vigtigt, og ellers giver jeg lavere rating” (Maria, 1605). Rikke mener ligeledes, at 

dårlige køreevner vil påvirke hendes rating (Rikke, 2199). Daniel, som har angivet at 
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han er hverken enig eller uenig, fremhæver dog hans begrænsede behov i interviewet: 

“Jeg har ikke det store behov for, at han skal være en super chauffør. Så længe at han 

får mig sikkert frem og tilbage, så kan han sgu køre, som han har lyst til” (380-381). 

Idet Daniel nævner en forventning om at komme sikkert frem og tilbage, er dette dog en 

tydelig indikation af, at chaufførens køreevner trods alt har en betydning for Daniel.  

Der er dermed fuld enighed blandt respondenterne om, at chaufførernes køreevner har 

en betydning for respondenterne.  
 

Ydermere har det ikke en bemærkelsesværdig betydning for de otte respondenter, at 

Uber-chaufføren er en privatperson. Daniel synes ikke at lade sig påvirke, idet han er 

mere optaget af chaufførens adfærd: “Det har ikke den store betydning. Jeg tænker ikke 

så meget over hvem det er, der sidder bag rattet. Så længe han opfører sig ordentligt og 

yder en god service” (393-394). På trods af at Stina giver udtryk for, at det havde en 

betydning, da hun begyndte at bruge Uber, lader det ikke til at være tilfældet mere:“Det 

var lidt specielt i starten … men jeg synes egentligt det virker meget naturligt, når man 

kører med dem” (677). Mathias synes tilmed, at Uber-chaufførernes adfærd er bedre 

end taxachaufførernes, som respondenterne har for vane at sammenligne med (1925). Vi 

spørger ham, hvad han mener er årsagen til dette, hvorpå han tilføjer: “Det bunder nok i 

at de aktivt vælger at tage de her ture, de bestemmer meget selv hvordan det foregår i 

forhold til taxachauffører der har været i branchen i mange år og bare ’stempler ind’ 

når de skal på arbejde. (1931-1933). Maria er lidt tvetydig i sit svar og siger: “...jeg 

synes ikke at det gør noget. Jeg synes bare at det er lidt sjovt, lidt hyggeligt at man ikke 

ved hvem man kommer ind til” (1619). Dog siger hun senere: “fordi det er en 

privatperson og en privat bil, man kører i, så ja det mindsker lidt den der autoritet.” 

(1652).  

Det faktum at respondenterne ikke har problemer med, at chaufføren er en privatperson, 

indikerer at respondenterne har haft gode oplevelser med chaufførerne og at de ikke har 

oplevet det som et problem, at det er en privatperson. Derudover har vi i de indledende 

spørgsmål i interviewet erfaret, at syv af respondenterne ikke har haft dårlige oplevelser 

med Uber eller chaufførerne. Baseret på dette har chaufførernes adfærd og køreevner 

tilsyneladende ikke efterladt negative reaktioner og oplevelser hos respondenterne, som 

har givet dem grund til “at tænke nærmere over”, at chaufførerne er privatpersoner.  
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I forlængelse af dette er syv af respondenterne enige i, at de føler sig trygge i deres 

transaktioner med chaufførerne (ES3), mens Lotte har angivet, at hun er hverken enig 

eller uenig. Som nævnt mener Caroline blandt andet, at hun føler sig tryg, da betalingen 

og kontakten til chaufføren sker via app’en (121). Dermed bliver al information gemt i 

app’en. Line forbinder også trygheden i bilen med nogle af de funktioner, som app’en 

besidder: “Altså det med at man kan se ratingen og så geo-lokationen gør jo at de der 

Uber folk, de ligesom kan se at jeg er gået ind i den her Uber” (1311). Det samme gør 

sig gældende for Maria: “... så er der det her ratingsystem og GPS system, som gør at 

det bliver sikkert og trygt” (1627). De resterende respondenter nævner ligeledes 

ratingsystemet, som den primære årsag til at de føler sig trygge, mens Daniel også 

nævner GPS systemet (Daniel, 400). GPS systemet er den primære årsag til, at Rikke 

føler sig tryg (2219). For Stina er chaufførens adfærd den primære årsag til, at hun føler 

sig tryg: “Jeg synes deres adfærd gør meget. Hvis de er rare og behagelige, så føler jeg 

mig også tryg” (682). 
 

Selvom alle respondenterne må siges at føle sig trygge ved chaufførerne, er det kun fem 

af respondenterne der er enige i, at man kan stole på chaufførerne (ES2). Maria, Daniel 

og Lotte har angivet, at de er hverken enig eller uenig. Denne tvivlsomhed kan skyldes, 

at de reelt set ikke kender de pågældende chauffører, når de stiger ind i en Uber: “Det er 

lidt det samme, hvis du sætter dig ind i en taxa. Du kan jo aldrig nogensinde rigtig vide 

det” (Lotte, 929). Maria ytrer ligeledes, at det af samme årsag kan være lidt af et sats at 

sætte sig ind i en Uber (1769). Maria og Lotte er samtidig hverken enig eller uenig i, at 

de føler sig i sikkerhed, når de kører med Uber (FE18). Som tidligere nævnt udtrykker 

alle respondenterne dog, at ratingsystemet er med til, at de føler sig trygge (jf. 11.4), 

hvilket de også giver udtryk for i spørgeskemaet (FE17). Ratingsystemet er samtidig 

medårsag til, at den anden halvdel af respondenterne stoler på chaufførerne, da ratingen 

ofte sikrer, at chaufførerne er søde og venlige (jf. 11.4).  
 

11.5.1.	Delkonklusion	
Uber-chaufførernes adfærd har for alle respondenterne en afgørende betydning, ligesom 

chaufførernes køreevner er et vigtigt aspekt. Ifølge alle respondenterne har det dog ikke 
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en nævneværdig betydning for dem, at chaufføren er en privatperson. Årsagen kan til 

dels findes i det faktum, at størstedelen af respondenterne føler sig trygge i deres 

transaktioner med Uber-chaufførerne. Ifølge enkelte af respondenterne skyldes dette 

chaufførernes gode adfærd og GPS systemet, men i endnu højere grad bliver 

ratingsystemet af flere nævnt som den primære årsag.  
 

11.6.	Feelings 
Som nævnt karakteriserer dette parameter de følelser, der opstår hos forbrugeren, når 

servicen finder sted. Hvorvidt disse følelser spiller en vigtig rolle i forbrugernes 

oplevelse af Ubers service, vil blive undersøgt i det følgende. I den foregående del af 

analysen har vi været inde på en del af de følelser, som respondenterne har. Derfor vil 

der i enkelte dele under dette parameter, ikke blive uddybet yderligere, da det ville være 

en gentagelse af det tidligere skrevne. 

Overordnet set er alle respondenterne positive omkring Uber’s service (FE2) og der er 

ingen af respondenterne, der hverken føler sig utilpas (FE1), irriteret (FE3), frustreret 

(FE4), trist (FE6) eller væmmet (FE7), når de benytter sig af Ubers service. Som det er 

kommet til udtryk tidligere i analysen, er det dermed positive følelser respondenterne 

oplever, når de bruger Uber. Derudover er der ingen, der føler sig frustreret, når de 

benytter sig af Ubers app (FE13). Tværtimod føler alle respondenterne sig tilfredse, når 

de benytter Ubers app og service (FE14 og FE5). Der bliver blandt andet sagt at app’en 

er “...smart og funktionel og det bidrager til at give en god service overfor mig som 

kunde” (Caroline, 145), og “det er bare nemt...” (Mathias, 1947). Rikke (2228) og 

Maria føler, ydermere at de er “med på moden” (Maria, 1632), når de bruger app’en. 

De lægger vægt på, at Uber er noget nyt og smart, som gør at de kan vise andre, at de 

kender til den nyeste teknologi, og ved hvad der rør sig (Rikke, 2230).  

Ud fra spørgeskemaet er Line som den eneste både urolig og nervøs, når hun kører med 

Uber (FE8 og FE10). Dette kan meget vel have noget at gøre med, at Line har haft en 

dårlig oplevelse med en chauffør, der kørte dårligt (jf. 9.). Dog angiver hun samtidig, at 

hun stoler på chaufførerne (ES2), og at hun føler sig tryg i sine transaktioner med 

chaufføren (ES3). På trods af dette siger hun, at den tillid hun har til chaufførerne er 

meget overfladisk, “...for det kan godt være at man sidder og har en hyggelig samtale, 
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men med det samme at han ville tage et forkert sving væk fra ruten, så vil den tillid jo 

forsvinde” (1348-1350).	 I interviewet giver hun dog udtryk for, at den følelse 

forsvinder, når hun så endelig sidder i bilen. “...selvfølgelig kan man snakke om den der 

usikkerhed, der er ved lige at tage fat i håndtaget og sætte sig ind i en fremmed mands 

bil, men når man så først kommer til at snakke med personen og sådan noget, så er det 

egentlig okay” (1345-1347).	I forlængelse af dette føler de fleste af respondenterne sig 

tilpas og i sikkerhed, når de kører med Uber (FE9 og FE17). Line, Maria og Lotte er 

dog hverken enig eller uenig i dette. Generelt føler Maria sig tilpas, men derudover, “... 

en lille smule utilpas også, fordi jeg føler lidt, at jeg træder ind i hans private 

sfære...fordi det er en privatperson og en privat bil, man kører i, så ja det mindsker lidt 

den der autoritet.” (1650-1652). Selvom Line og Maria giver udtryk for en vis 

usikkerhed, så tilkendegiver de begge, som tidligere nævnt, at de føler sig trygge på 

grund af ratingen og GPS-systemet, der gør at hovedkontoret kan følge deres rute (jf. 

11.4). Lotte var nervøs i starten, men er det ikke mere: “Dengang det kom ud i USA, i 

forhold til alt det der med at folk var blevet voldtaget, der var jeg nervøs, når jeg skulle 

sætte mig ind i en Uber, men nu ikke så meget...men man kan jo aldrig vide” (990-992).	

Lotte føler sig dog hverken urolig eller nervøs (FE8 og FE10), når hun kører med Uber. 

Dette skyldes blandt andet at hun kan se ratingen på chaufføren (Lotte, 947) og hun 

mener desuden, at hun får, “en fed følelse, fordi man selv får lov til at bestemme musik 

og de har tit tyggegummi og øl, og du kan få ladet din telefon op, og du ved altså … det 

er altid hyggeligt.”	(963-964). I forlængelse af ovenstående kan det dermed udledes, at 

respondenterne i sidste ende føler sig tilpas og trygge, når de benytter sig af Ubers 

service. Et par af respondenterne indikerer, at man aldrig helt kan vide, om der sker 

noget dårligt, men når de så sidder i bilen, forsvinder den følelse.  

Respondenterne er ikke helt enige i hvorvidt de føler sig utålmodige, når de venter på 

chaufførens ankomst. Line er enig, Maria og Daniel er hverken enig eller uenig, mens 

de resterende fem respondenter er uenige i, at de føler sig utålmodige, når de venter på 

Uber (FE15). De lægger vægt på, at de sjældent venter i særlig lang tid, og at man i 

app’en kan se, hvor lang tid man skal vente. Caroline siger blandt andet: “På forhånd 

kan man jo se, hvor lang tid man kan vente. Så jeg synes altid at de overholder tiden, så 

på den måde når jeg aldrig at blive irriteret eller utålmodig” (134-135). Idet man netop 

kan følge den estimerede ventetid i app’en, kan man som Stina siger: “...lave noget 
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andet, mens man venter” (695). Lotte (959), Mathias (1953), og Rikke (2236) er enige i 

dette og har ikke oplevet at skulle vente længe på chaufførens ankomst. Chaufførerne 

har derimod altid været lige i nærheden og har desuden overholdt den estimerede 

ventetid. Respondenterne er dog enige i, at alt ventetid er irriterende, men at de endnu 

ikke har oplevet det som et problem hos Uber. I forlængelse af dette mener Rikke, at 

funktionen der viser ventetiden i app’en, er et område hvor Uber er langt bedre end de 

regulære taxaer: “Hvis du ringer efter en taxa, så får du at vide, at den er her om et 

eller andet.. 10 til 20 minutter, man ved aldrig helt, hvornår man skal gå ned eller 

noget...” (Rikke, 2237-2238). Rikke siger yderligere, at man hos Uber slipper for at 

skulle stå nede på gaden i regnvejr, fordi man kan time det (2240). Ved almindelig taxa, 

kan man dog blive ringet op, når taxaen er ankommet, men oftest starter taxameteret, før 

man sætter sig ind i bilen, hvis chaufføren føler, han skal vente for længe. Daniel drager 

samme parallel til taxaerne som Rikke. Han synes også, at det er godt, at man kan følge 

bilen, så man slipper for at stå på vejen og vente, hvilket man ofte skal med taxaerne 

(419). Maria nævner til gengæld, at der kan være lidt forvirring omkring det, at skulle 

spotte den rigtige bil, eftersom hun ikke har så godt styr på bilmærker. Derfor kan hun 

til tider godt blive lidt irriteret: “så jeg kan godt blive irriteret, men jeg synes ofte, at de 

kommer hurtigt, eller ofte faktisk bare holder ti meter fra, hvor jeg står…” (1639-1640). 

Line er den eneste der føler sig utålmodig, når hun venter på chaufførens ankomst. Hun 

er dog også den eneste, der nævner, at hun har haft en oplevelse, hvor den estimerede 

ventetid ikke passede. “I starten stod der 3 minutter, og der stod 3 minutter i ret lang 

tid, og så var det som om han vendte rundt og så noget, og så stod der to minutter og så 

stod der så et minut og så lige pludselig stod der 2 minutter igen…” (Line, 1327-1329). 

11.6.1.	Delkonklusion 
Helt overordnet er respondenternes følelser positive, når de benytter sig af Ubers app og 

service. Der er dog enkelte respondenter, som oplever en vis usikkerhed, når de skal 

køre med Uber. Denne usikkerhed bliver dog minimeret eller fjernet helt, når de sidder i 

bilen, eftersom ratingsystemet og GPS-funktionen blandt andet øger trygheden hos dem. 

Uber-chaufførerne er ligeledes gode til at overholde tiden, og respondenterne er glade 

for den funktion, der viser den estimerede ventetid. Det er kun en enkelt af 

respondenterne, der har oplevet at denne funktion ikke virkede, og som dermed skulle 

vente på chaufføren i længere tid end den estimerede ventetid. 
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11.7.	Personal	values	
Som tidligere nævnt omhandler dette parameter den rolle, som folks personlige værdier 

har i en købsbeslutning. Generelt set kan en værdi defineres som en bestemt 

overbevisning, der guider folks adfærd - i dette tilfælde i henhold til deres brug af Uber.  
 

Det er umiddelbart svært for respondenterne at give et klart svar på, hvorvidt Ubers 

forretningsmodel stemmer overens med deres personlige værdier (PV4). Rikke er enig, 

seks respondenter er hverken enig eller uenig, mens Stina er uenig. Svarenes fordeling 

kan dog skyldes, at flere af respondenterne synes at have svært ved at forstå, hvad der 

menes med personlige værdier, hvorfor størstedelen har angivet at de er hverken enig 

eller uenig.  

Stina tilkendegiver at hendes personlige værdier ikke stemmer helt overens med Ubers 

måde at føre forretning på. På trods af dette er det dog ikke noget, som afholder hende 

fra at benytte sig af Uber: “...jeg synes heller ikke det er helt fair, at Uber-chaufførerne 

ikke indberetter skat. Men den følelse er jo tydeligvis ikke stor nok til, at jeg fravælger 

Uber frem for taxachaufførerne. Og så er prisen også bare betydeligt lavere med Uber 

og derfor tager jeg den.” (Stina, 707-709). Lotte nævner ligeledes, at det selvfølgelig 

ikke er i orden, hvis Uber snyder systemet, men at det ikke er noget, der påvirker hende 

synderligt, fordi Ubers service er så billig (976). Mathias er ligeledes drevet af et 

økonomisk incitament og udtrykker, at det ikke umiddelbart er hans personlige værdier, 

der har en indflydelse på hans brug af Uber: “Mine personlige værdier har nok ikke så 

meget med det at gøre, det er nok bare et økonomisk incitament” (Mathias, 1964). 

Caroline føler, modsat Stina, Lotte og Mathias, at hendes personlige værdier har en 

betydelig indflydelse på hendes brug af Uber: “Jeg tror det har indflydelse på, at jeg er 

en meget åben person, og jeg har ikke noget imod at blive hjulpet af privatpersoner 

igennem det her Uber-system .. jeg synes det passer meget godt på min personlighed” 

(151-153). Det samme gør sig gældende for Maria: “Jeg vil gerne være ung og jeg vil 

også gerne være med på det nyeste, så det er helt klart en af mine værdier, som gør at 

jeg bruger Uber” (1656-1657), mens Rikkes brug af Uber er drevet af en generel 

interesse for nye tiltag: “Man tænker, det er smart, at man vil prøve nye ting af. Man er 

lidt nysgerrig, det viser nok også personligt, at man er nysgerrig på nye ting...” (2251). 

Da vi spørger Maria om hendes holdning til den problematik, der florerer i medierne, 

udtrykker hun ligesom Stina at, “konflikten påvirker mig i negativ retning mod Uber, 
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fordi Uber ikke bidrager til den danske velfærdsstat, og chaufførerne er ikke dækket 

under samme vilkår som almindelige fastansatte i Danmark under overenskomsterne” 

(Maria, 1665-1667). Hun tilføjer dog, at hun ikke bliver påvirket i en sådan grad, at det 

påvirker hendes brug af Uber eftersom, “det grundlæggende er et skide smart system, og 

der kan den gamle taxabranche bare ikke følge med” (1669). Line er den eneste af 

respondenterne, som giver udtryk for, at hun kunne finde på at droppe Uber, hvis det 

kom frem at taxaselskaberne, som følge af Ubers indtræden, er nødsaget til at lukke ned 

(Line, 1359). Dog mener hun, at markedet på nuværende tidspunkt godt kan klare, at 

både Uber og de regulære taxaer er her. Derudover er hun stor tilhænger af ideen bag 

deleøkonomi, hvor man deler med hinanden og kan spare penge, hvilket er en personlig 

værdi, der understøtter hendes brug af Uber (1355-1356). Der er dermed delte meninger 

om hvorvidt respondenternes personlige værdier har en indflydelse på deres brug af 

Uber. Gennemgående har de, der er skeptiske over for Ubers forretningsmodel, dog ikke 

ladet det gå ud over deres brug af Uber.  
 

Der er overvejende enighed om, hvorvidt brugen af Uber tillader respondenterne at opnå 

en højere status (PV2). Maria er enig, Stina er hverken enig eller uenig, mens de 

resterende seks respondenter er uenige. Derudover er fem af respondenterne uenige i, at 

brugen af Uber tillader dem at opnå større social anerkendelse (PV1). Maria er endnu en 

gang den eneste af respondenterne, som er enig i udsagnet, og understøtter det ved at 

påpege: “jeg vil gerne være ung og jeg vil også gerne være med på det nyeste” (1656). 

Rikke, som ellers har angivet at hun er uenig, udtrykker ligeledes, at “det viser nok også 

personligt, at man er nysgerrig på nye ting” (Rikke, 2253). De resterende to 

respondenter, Mathias og Stina, har angivet at de er hverken enig eller uenig i, at brugen 

af Uber tillader dem at opnå større social anerkendelse. Derudover mener Daniel, at han 

har mulighed for at styrke hans venskaber, når han bruger Uber (PV3) og udtrykker 

andetsteds i interviewet at: “De fleste af mine venner tager jeg Uber sammen med” 

(476).  

 

Til spørgsmålet om hvorvidt respondenterne synes godt om Ubers forretningsmodel 

(PV5) er Daniel, Caroline, Mathias og Rikke enige, mens de resterende fire er hverken 

enig eller uenig. Da respondenterne skal sætte ord på deres holdning til 
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forretningsmodellen, er debatten et aspekt, der i høj grad præger respondenternes svar. 

Stina kan godt lide den måde forretningsmodellen er bygget op på (716), men siger dog 

også: “Konkurrence er jo altid godt på markedet, for jeg synes også at 

taxachaufførerne har brug for konkurrence… det skal bare være på en fair måde” (719-

720). Daniel er enig med Stina, og mener også at der skal være plads til konkurrence, 

dog på en fair måde. Han har dog en overordnet en positiv holdning til 

forretningsmodellen (Daniel, 435). Maria nævner ligeledes både fordele og ulemper ved 

Ubers forretningsmodel: “På sin vis synes jeg at det er godt, så det giver lidt 

konkurrence, men samtidig så betaler de ikke skat, så jeg synes, deres forretningsmodel 

på sin vis har noget godt med sig, men der er bestemt også nogle udfordringer” (1674-

1676). Mathias (1968) og Rikke er tilhængere af Ubers forretningsmodel, men nævner 

alligevel, at der skal tages hånd om den problematik, som de øvrige respondenter 

nævner: “Der er lige nogle ting i lovgivningen som skal tilpasses og så noget, men jeg 

synes bare at taxaerne burde komme med på beatet og at Uber de har set en mulighed i 

markedet. Så jeg synes deres forretningsmodel er virkelig smart” (Rikke, 2259-2261). 

Da vi spørger hende direkte ind til den problematik, som Uber lige nu kæmper med, 

fortsætter hun: “Jeg synes vi skal fremme initiativer som Uber i vores samfund i stedet 

for at hæmme dem og skyde dem i sænk, men selvfølgelig ikke for enhver pris.” (Rikke, 

2269-2270). Selvom Line er skeptisk over for debatten, er hun ligeledes tilhænger af 

Ubers forretningsmodel: “...hele ideen med at befolkningen ligesom går sammen for at, 

at dække et behov som er der, og altså at man kan få det billigere, det kan jeg meget 

godt lide” (1374). Caroline og Lotte tilkendegiver ligeledes, at de synes godt om Ubers 

forretningsmodel (Caroline, 164; Lotte, 981) Selvom respondenterne er bekendte med 

problematikken, giver respondenterne udtryk for, at det på nuværende tidspunkt ikke 

påvirker deres brug af Uber. Blandt andet siger Mathias: “Så længe det er lovligt, vil jeg 

køre med det” (1974). Caroline giver ligeledes udtryk for, at der skal noget mere til, før 

det eventuelt vil påvirke hendes brug af Uber: “Nej , det er ikke altafgørende for mig 

når jeg bestiller en Uber på nuværende tidspunkt” (Caroline, 187). 

Der er dermed enighed om, at respondenterne synes godt om dele af Ubers 

forretningsmodel herunder tanken om at dele ressourcer med hinanden. Flere af 

respondenterne udtrykker dog, at der bør tages hånd om de udfordringer, som Uber 

kæmper med. 
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11.7.1.	Delkonklusion	
For et par af respondenterne stemmer Ubers forretningsmodel overens med deres 

personlige værdier, mens det for andre blot er et spørgsmål om prisen på servicen. Alle 

respondenterne er til gengæld positivt stemt over for dele af Ubers forretningsmodel, 

men pointerer ligeledes, at der er en række udfordringer forbundet med den. På 

nuværende tidspunkt er debattens omfang til gengæld ikke stor nok til, at det påvirker 

respondenternes brug af Uber. Her betyder egoet tilsyneladende mere end det 

samfundsmæssige. 

12.	Trust	
Som tidligere nævnt bliver tillid defineret som villigheden til at sætte sin lid til en anden 

person, fordi man har tiltro til denne. Heraf skelner vi mellem to former for tillid. 

“Credibility” som er forventningen om, at partner A og dennes expertise kan opfylde 

partner B’s ønsker og behov, mens “benevolence” repræsenterer i hvilken grad partner 

A formodes at være oprigtig interesseret i partner B’s trivsel og velvære. 

 

Til spørgsmålet om hvorvidt respondenterne har tillid til, at chaufføren og hans 

ekspertise kan opfylde deres ønsker og behov, tilkendegiver syv af respondenterne, at 

det er tilfældet. Lotte udtrykker: “I og med at de har kunne få et dansk kørekort, så kan 

de nok også godt køre bil, og så kan de også godt finde ud af at fragte mig fra A til B” 

(1039-1040). Daniel antager ligeledes, at chaufførerne kan finde ud af at køre bil og 

dermed kan fragte ham fra A til B (Daniel, 515). Rikke, Mathias og Stina har ligeledes 

en forventning om, at chaufførerne er i stand til at køre dem sikkert frem og tilbage, 

hvorfor de har tillid til, at chaufførerne kan opfylde deres ønsker og behov (Rikke, 

2362; Mathias, 2048; Stina, 788). Carolines tillid bunder i at hun, “går ud fra, at Uber 

de kun ansætter gode chauffører, som opfylder kriterierne for at kunne blive Uber-

chauffør” (246). Line er enig med Caroline, men udtrykker dog, at hun har mere tillid 

til taxachaufførerne (Line, 1444). Årsagen kan findes i det faktum, at hun anser 

taxachaufførerne som mere autoriserede end Uber-chaufførerne: “Man ved, at de er lidt 

tættere med det firma/chef de arbejder overfor. De er måske mere tilbøjelig til at leve 

op til firmaets image” (Line, 1450-1451). Maria er som den eneste noget mere 
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tvivlsom, da hun skal afgøre, om hun har tillid til, at chaufføren og hans ekspertise kan 

opfylde hendes ønsker og behov: “Det stoler jeg måske ikke helt på… Når man ser ham 

og man ser bilen, så kan det godt se sådan lidt ’halla halla’ ud … jeg tror ikke altid 

helt, de har evnerne, men så kommer man ind i bilen og så fungerer det helt fint” 

(1768). Dermed er det de faktorer, som dimensionen servicescape repræsenterer, der er 

årsagen til hendes til tider manglende tillid. Maria udtrykker dog under parameteret 

servicescape, at bilens og chaufførens udseende ikke har en betydning for hende. 

Ovenstående indikerer dog alligevel, at hun ikke kan se helt bort fra det, før hun sidder i 

bilen. Ikke desto mindre udtrykker Maria afslutningsvis, at hun ikke har haft dårlige 

oplevelser, som bekræfter hende i hendes spekulationer (1773).  
 

På trods af en overvejende enighed om, at chaufføren og hans ekspertise kan opfylde 

respondenternes ønsker og behov, er der mere delte meninger om hvorvidt 

respondenterne har tillid til, at chaufføren er oprigtig interesseret i deres trivsel og 

velvære. Caroline mener at chaufførernes opførsel er drevet af, at de gerne vil opnå 

gode ratings, og ikke fordi de er oprigtig interesseret i kundernes velbefindende: “...jeg 

tror ikke at de er oprigtig interesseret i en god snak altid, men det er fordi at de bliver 

ratet på det, at de er nødt til at give en god service” (252). Maria er af samme 

overbevisning (1782). Rikke udtrykker at hun har tillid til, at chaufføren er oprigtig 

interesseret i hendes trivsel og velvære, dog tilkendegiver hun også, at ratingsystemet 

højst sandsynlig er medårsag til det: “I og med at Uber har lavet det her ratingsystem, 

så er de jo også interesseret i at få nogle gode ratings, så derfor tror jeg, at de er mere 

out there og gerne vil sørge for en god stemning og sørge for at få tilfredse kunder, så 

andre vil bruge dem igen” (2367-2369). Som det er kommet frem under parameteret 

employee service, er de fleste respondenter enige, i at ratingsystemet sikrer søde og 

venlige chauffører (jf. 11.4). 

De resterende respondenter svarer alle, at de har tillid til, at chaufføren er oprigtig 

interesseret i deres trivsel og velvære: “Ja selvfølgelig har de det, fordi der er jo ikke 

nogen af os som er interesseret i at skade andre mennesker. I og med at de også selv 

sidder i bilen, så vil de jo også selv komme til skade” (Lotte, 1044-1045). Mathias 

(2052) er enig med Lotte. Det samme er Daniel, men for Daniel betyder det dog ikke, at 

chaufførerne nødvendigvis er interesseret i ham som person: “Ja, det synes jeg vel … 
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hvis det er taget ud fra, at han skal køre ordentligt, så jeg ikke kommer galt afsted, men 

udover det, hvis det er noget personligt om mig, så nej” (523-524).  

Baseret på respondenternes svar i interviewet, har flertallet af respondenterne dermed 

tillid til chaufførerne. I det følgende vil vi undersøge hvilke parametre, som kan være 

årsag til dette.  
 

12.1.	Controlled	communication	
Under parameteret controlled communication har vi ud fra respondenternes tidligere 

udtalelser erfaret, at syv af dem ikke er bekendt med Ubers egen branding og 

promovering. Det påvirker dermed i høj grad respondenternes svar, da de skal tage 

stilling til, hvorvidt Ubers egen branding og promovering påvirker deres tillid til, om 

chaufføren kan opfylde deres ønsker og behov (T1). Line har angivet at hun er meget 

enig og mener dermed at Ubers egen branding påvirker hendes tillid. Dog stemmer det 

ikke helt overens med hendes tidligere beretning, hvor hun har udtrykt hendes 

manglende kendskab til Ubers egen branding og promovering. Bedre mening giver det 

derimod, at Maria har angivet at hun er enig, idet hun er den eneste af respondenterne, 

der har kendskab til Ubers kontrollerede kommunikation.  

Fire af respondenterne har angivet at de er hverken enig eller uenig, mens Caroline og 

Mathias er uenige. Ubers egen branding og promovering påvirker dermed ikke deres 

tillid til, om chaufføren kan opfylde deres ønsker og behov. Fordelingen af svar 

stemmer godt overens med respondenternes manglende kendskab til Ubers egen 

branding og promovering.  

Af samme grund har respondenterne svært ved at give et konkret svar på, om Ubers 

egen branding og promovering påvirker deres tillid til, om chaufføren er oprigtig 

interesseret i deres trivsel og velvære (T2). Line har igen angivet at hun er meget enig. 

Seks af respondenterne er hverken enig eller uenig, mens Caroline er uenig.  

Ubers kontrollerede kommunikation synes dermed ikke at påvirke respondenternes tillid 

til, om chaufføren er oprigtig interesseret i deres trivsel og velvære og om chaufføren 

kan opfylde deres ønsker og behov. Dog kan vi ikke vide, om Ubers egen branding ville 

have påvirket respondenternes tillid, hvis de rent faktisk havde kendskab til Ubers 

branding. 
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12.2.	Uncontrolled	communication	
Baseret på respondenternes tidligere beretninger om Ubers ukontrollerede 

kommunikation, er der overvejende delte meninger om, hvorvidt andres holdning og 

medierne har en betydning på deres syn på Uber. Det samme gør sig gældende, da 

respondenterne skal tage stilling til, om andres holdning til Uber samt omtale af Uber i 

medierne påvirker deres tillid til, om chaufføren kan opfylde deres ønsker og behov 

(T3). Line, Lotte og Maria er enige, idet de tidligere har udtrykt, at de til en vis grad 

bliver påvirket af medierne (jf. 10.2). De nævner alle tre, at det vil have en betydning, 

hvis medierne fremlægger noget dårligt om Ubers sikkerhed, hvorfor det kan have en 

betydning for deres tillid. Daniel og Caroline er uenige, og har begge understreget hvor 

minimal en betydning andres holdning og medierne har på deres syn på Uber (jf. 10.2). 

Stina er også uenig, men har dog givet udtryk for, at hun delvist bliver påvirket af 

medierne.  

Der er desuden delte meninger om, hvorvidt andres holdning til Uber samt omtale af 

Uber i medierne påvirker deres tillid til, om chaufføren er oprigtig interesseret i deres 

trivsel og velvære (T4). Line, Maria, og Lotte er endnu engang enige, dog er Caroline 

nu også enig. Daniel og Stina er fortsat uenige. Rikke som forholder sig neutralt 

påpeger dog i afsnittet om ukontrolleret kommunikation, at hun sandsynligvis vil være 

lidt mere påpasselig, hvis nogle af hendes venner oplever noget dårligt med Uber (jf. 

UC afsnit).  

Der er dermed delte meninger om, hvorvidt Ubers ukontrollerede kommunikation 

påvirker respondenternes tillid til chaufførerne.  
 

12.3.	Brand	name	
Vi har tidligere kunne udlede, at Ubers brand giver samtlige respondenter positive 

associationer, mens det ligeledes giver halvdelen af respondenterne negative 

associationer. Dog synes de negative associationer ikke at vægte højest, idet 

respondenterne i særdeleshed fremhæver de positive associationer.   

Ubers brand påvirker i overvejende grad ikke respondenternes tillid til, om chaufføren 

kan opfylde deres ønsker og behov (T5). Line er som den eneste af respondenterne dog 

enig i dette og mener at det påvirker hendes tillid.  
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Der er ikke fuldstændig enighed om, hvorvidt Ubers brand påvirker respondenternes 

tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i deres trivsel og velvære (T6). Daniel og 

Line er enige, Maria og Rikke er hverken enig eller uenig, mens de resterende fire 

respondenter er uenige. Fordelingen af svar indikerer umiddelbart, at Ubers brand 

dermed ikke påvirker respondenternes tillid. Ikke desto mindre laver ingen af 

respondenterne i interviewet en kobling mellem parameteret brand name og tillid, 

hvorfor vi ikke med sikkerhed kan konkludere, hvorvidt Ubers brand påvirker 

respondenternes tillid.  
 

12.4.	Price/value	for	money	
Rikke, Lotte, Line og Daniel er alle enige i, at den værdi de får for pengene påvirker 

deres tillid til om chaufføren kan opfylde deres ønsker og behov (T7). Der hersker dog 

mere tvivl blandt den sidste halvdel af respondenterne, idet de resterende fire har 

angivet at de er hverken enig eller uenig.  

Vi har desuden bedt respondenterne at tage stilling til, hvorvidt den værdi de får for 

pengene, påvirker deres tillid til, om chaufføren er oprigtig interesseret i deres trivsel og 

velvære (T8). Til det er Line og Daniel igen enige. Derudover har fire af respondenterne 

angivet at de er hverken enig eller uenig, mens Lotte og Caroline er uenige i udsagnet. 

For Lines vedkommende påvirker prisen højst sandsynlig hendes tillid til chaufføren i 

en negativ retning, eftersom hun er af den opfattelse, at  “Man går på kompromis med 

sikkerhed fordi at man går ned i pris” (1388-1389). Ikke desto mindre er der, udover 

Line, ingen yderligere kommentarer i interviewet, der skulle indikerer at pris/værdi 

forholdet påvirker respondenternes tillid til chaufføren. 
 

12.5.	Servicescape	
I interviewet har vi tidligere erfaret, at de fysiske omgivelser ikke har den store 

betydning for respondenterne (jf. 11.3). Af samme årsag har fem af respondenterne 

angivet, at de fysiske omgivelser ikke påvirker deres tillid til, om chaufføren kan 

opfylde deres ønsker og behov (T9). Maria, som er hverken enig eller uenig, siger som 

tidligere nævnt: “Det stoler jeg måske ikke helt på… Når man ser ham og man ser 

bilen, så kan det godt se sådan lidt ’halla halla’ ud … jeg tror ikke altid helt, de har 

evnerne, men så kommer man ind i bilen og så fungerer det helt fint” (1768 + 1773). De 



	

93	

fysiske omgivelser har dermed en mindre indflydelse på Marias tillid, dog ikke i en 

sådan grad at det påvirker hendes brug af Uber. Line har ligeledes angivet, at hun er 

hverken enig eller uenig. Dog udtaler hun, at hun vil være lidt nervøs, og at 

troværdigheden vil forsvinde en smule, hvis man kommer ud til en bil, der er bulet (jf. 

11.3). De fysiske omgivelser påvirker dermed Lines tillid i en vis grad. Rikke, der er 

uenig i ovenstående udsagn (T9), siger dog ligesom Line at de fysiske omgivelser 

påvirker hendes tillid, hvis bilens stand indikerer, at det ikke er sikkert at køre med den 

pågældende chauffør (jf. 11.3).  

Der er delte meninger om, hvorvidt de fysiske omgivelser påvirker respondenternes 

tillid til, om chaufføren er oprigtig interesseret i deres trivsel og velvære (T10). Daniel, 

Maria og Stina er enige, fire er hverken enig eller uenig, mens Lotte som den eneste er 

uenig. Daniel og Stina har dog tidligere givet udtryk for, at de fysiske omgivelser ikke 

har nogen betydning for dem (jf. 11.3). De fysiske omgivelser påvirker dermed kun i 

mindre grad respondenternes tillid til, om chaufføren er oprigtig interesseret i deres 

trivsel og velvære. 
 

12.6.	Core	service	
Alle otte respondenter har angivet, at serviceoplevelsen påvirker deres tillid til, om 

chaufføren kan opfylde deres ønsker og behov (T11). Serviceoplevelsen har dermed en 

afgørende betydning, hvilket respondenterne flere gange i løbet af interviewet har 

påpeget. Resultater fra parameteret core service bærer ligeledes præg af, at 

respondenterne i særdeleshed fremhæver ratingsystemet som en af de primære årsager 

til, at de føler sig trygge og har tillid til chaufførerne (jf. CS). Dette skyldes ifølge 

respondenterne, at ratingen er et incitament til, at chaufførerne opfører sig ordentligt, og 

respondenterne kan dermed se, om andre har ratet chaufførerne godt. Udover 

ratingsystemet er GPS-systemet også med til at styrke tilliden, eftersom al kørsel med 

Uber bliver registreret i app’en. Hvis der skulle ske noget, kan hovedkontoret se, at man 

er steget ind i en bil og hvilken rute bilen har kørt. 

I forlængelse af dette er der overvejende enighed om, at serviceoplevelsen påvirker 

respondenternes tillid til, om chaufføren er oprigtig interesseret i deres trivsel og 

velvære (T12). Seks af respondenterne har angivet at de enige, mens Lotte og Mathias 

er hverken enig eller uenig. Der er dermed overvejende enighed om, at 
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serviceoplevelsen i høj grad påvirker respondenternes tillid. Baseret på respondenternes 

svar i deres interview, påvirker serviceoplevelsen respondenternes tillid i en særdeles 

positiv retning.  
 

12.7.	Employee	service	
Employee service har ligesom parametret core service, en indflydelse på 

respondenternes tillid. Uber-chaufførernes adfærd, har stor betydning for samtlige otte 

respondenter (jf. 11.5), og der er ligeledes fuldstændig enighed blandt respondenterne 

om, at chaufførens adfærd og præstation påvirker deres tillid til om chaufføren kan 

opfylde deres ønsker og behov (T13). På samme måde er der overvejende enighed om, 

hvorvidt chaufførens adfærd og præstation påvirker respondenternes tillid til, om 

chaufføren er oprigtig interesseret i deres trivsel og velvære (T14). Syv af 

respondenterne er enige, mens Lotte har angivet at hun er hverken enig eller uenig. 

Fordelingen af svar stemmer godt overens med respondenternes svar i deres interview, 

hvor de ligeledes tilkendegiver, at chaufførens adfærd og køreevner har en stor 

betydning for dem (jf. 11.5). Flere steder fremgår det, at chaufførens opførsel og adfærd 

øger respondenternes følelse af tryghed, når de benytter sig af en Uber: “Jeg synes 

deres adfærd gør meget, hvis de er rare og behagelige, så føler jeg mig også tryg” 

(Stina, 682). Lotte og Line påpeger ligeledes, at chaufførens køreevner og adfærd har 

stor betydning for, om man føler sig sikker i bilen (Lotte, 928; Line, 1290). Chaufførens 

adfærd og præstation påvirker dermed respondenternes tillid. Indtil videre har 

respondenterne, med undtagelse af Line, dog ikke haft nogle dårlige oplevelser med 

chaufførerne. Det er dermed sandsynligt, at Uber-chaufførernes adfærd indtil videre 

påvirker respondenternes tillid i en positiv retning. 
 

12.8.	Feelings	
Vi har tidligere ud fra respondenternes svar kunne udlede, at respondenternes forhold til 

Uber i høj grad er præget af positive følelser (jf. 11.6). Hvorvidt respondenternes 

positive følelser påvirker deres tillid til, om chaufføren kan opfylde deres ønsker og 

behov, er i samme grad præget af en overvejende enighed, eftersom syv af 

respondenterne er enige (T15). Der er dog ikke samme grad af enighed om, hvorvidt 

respondenternes positive følelser påvirker deres tillid til, om chaufføren er oprigtig 
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interesseret i deres trivsel og velvære (T16). Fem af respondenterne er enige, Stina og 

Lotte har angivet at de er hverken enig eller uenig, mens Daniel er uenig. 

Hvorvidt respondenternes negative følelser påvirker deres tillid til, om chaufføren kan 

opfylde deres ønsker og behov, bærer ligeledes præg af afvigende svar (T17). Maria, 

Line, Rikke og Caroline er enige, to er hverken enig eller uenig, mens Daniel og Lotte 

er uenige. Afslutningsvis bad vi respondenterne tage stilling til, om deres negative 

følelser påvirker deres tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i deres trivsel og 

velvære (T18). Line, Maria, Caroline, Rikke og Mathias er enige, to af respondenterne 

er hverken enig eller uenig, mens Daniel igen har angivet at han er uenig. Som bekendt 

har respondenterne ingen negative følelser, hvorfor det med stor sandsynlighed ikke har 

nogen betydning for respondenternes tillid på nuværende tidspunkt.  
 

12.9.	Personal	values	
Til spørgsmålet om hvorvidt respondenternes personlige værdier påvirker deres tillid til, 

om chaufføren kan opfylde deres ønsker og behov, har fire af respondenterne angivet, at 

de er hverken enig eller uenig. Line, Maria, Caroline og Daniel er derimod enige i 

udsagnet (T19). Fordelingen af svar er fuldstændig identisk, da respondenterne skal tage 

stilling til, om deres personlige værdier påvirker deres tillid til, om chaufføren er 

oprigtig interesseret i deres trivsel og velvære (T20). Til gengæld giver ingen af 

respondenterne i interviewet udtryk for, at der er en sammenhæng mellem deres 

personlige værdier og tilliden til Uber. Vi kan dermed ikke udlede, hvorvidt 

respondenternes personlige værdier påvirker deres tillid til Uber.  
 

12.10.	Delkonklusion 
Overordnet set har alle respondenterne tillid til Uber-chaufførerne. Dertil er det 

parametrene core service og employee service, der tilsyneladende har den største 

indflydelse på respondenternes tillid til chaufførerne. Herunder er Ubers app og 

ratingsystem samt chaufførens hidtil gode adfærd med til at øge respondenterne tryghed 

og tillid. 

Parametrene uncontrolled communications og servicescape påvirker respondenternes 

tillid i mindre grad, mens de resterende parametre ikke har nogen umiddelbar 

indflydelse. Enkelte respondenter bliver påvirket af uncontrolled communications. Indtil 
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nu har respondenterne dog ikke hørt noget, der får dem til at tvivle på sikkerheden. På 

nuværende tidspunkt påvirker den ukontrollerede kommunikation dermed ikke 

respondenternes tillid negativt. Der er desuden enkelte respondenter, der giver udtryk 

for, at de bliver påvirket af de fysiske omgivelser. Dog har respondenterne ikke oplevet, 

at de fysiske omgivelser, såsom bilens stand, har været dårlige, hvorfor omgivelserne 

heller ikke har påvirket respondenternes tillid negativt. 
 

13.	Brand	attachment	
Brand attachment defineres som et emotionelt bånd mellem en person og et specifikt 

brand. Under dette parameter vil vi derfor undersøge, hvorvidt respondenterne har en 

emotionel tilknytning til Uber. 
 

Alle respondenterne, med undtagelse af Lotte, er enige i, at de er vilde med Uber som 

brand (BV1). Lotte er hverken enig eller uenig. Hun er dog, ligesom resten af 

respondenterne, enig i at hun vil savne Uber, hvis det ikke længere eksisterede (BV2). 

Som det er kommet til udtryk i den forudgående del af analysen, er det tydeligt at 

respondenterne er glade for Uber, blandt andet på grund af prisen og bekvemmelighed. 

Hvis Uber ikke længere eksisterede, vil respondenterne altså være nødsaget til at bruge 

et af de alternativer såsom taxa, som de synes er dyrere og offentlig transport, som de 

blandt andet synes er mindre bekvemmeligt. 
 

Respondenterne er meget splittede angående spørgsmålet om hvorvidt Ubers brand 

betyder noget særligt for dem (BV3). Daniel mener som den eneste, at Ubers brand 

betyder noget særligt for ham. Lotte, Maria og Rikke er hverken enige eller uenige, 

mens Caroline, Mathias, Line og Stina ikke mener, at Ubers brand betyder noget 

særligt. Et lignende billede tegner sig, da de skal afgøre, om Uber er mere end blot en 

service for dem (BV4). Daniel er som den eneste endnu engang enig, Stina og Lotte er 

hverken enig eller uenig, mens resten af respondenterne er uenige i dette.  

Daniel er som den eneste respondent enig i de fire faktorer, der ifølge Keller er med til 

at fastlægge, om en forbruger har et emotionelt bånd til et brand. Daniel mener dog ikke 

selv, at han har en emotionel tilknytning til Uber (BV6), og fortæller desuden, at den 

primære grund til at han bruger Uber er fordi, det er nemt og det er et billigere alternativ 
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til taxa (533). De resterende respondenter udtrykker også, at den billige pris er en af 

grundene til, at de vælger Uber (jf. 11.2), hvorfor det ikke tyder på, at der er en 

emotionel tilknytning. Samtidig mener ingen af respondenterne, at de er emotionelt 

tilknyttet til Uber (BV6). Fire af respondenterne nævner dog, at deres personlige 

værdier bliver afspejlet i deres brug af Uber, hvilket kan være en indikation af en 

emotionel tilknytning. Selvom de alle mener, at der skal tages hånd om den debat, der 

kører i medierne, nævner både Caroline (158) og Line (1374), at de begge er stærke 

tilhængere af deleøkonomien og tanken om at hjælpe hinanden ved at dele ressourcer. 

Rikke (2230) og Maria nævner et andet aspekt, nemlig at de ved at bruge Uber viser, at 

de er med på moden:“Jeg vil også gerne være med på det nyeste, så det er helt klart en 

af mine værdier, som gør at jeg bruger Uber” (Maria, 1656).  

Brand attachment bygger blandt andet på, at man støtter brandet i tykt og tyndt, og at 

adskillelse fra brandet vil være “smertefuldt”. Alligevel vil vores respondenter i visse 

situationer bruge et andet transportmiddel end Uber, hvorfor der ikke synes at være en 

emotionel tilknytning. Caroline nævner blandt andet, at hun muligvis vil vælge en 

anden løsning end Uber, hvis hun pludselig bliver ved med at have chauffører, der kører 

dårligt (102). Derudover udtrykker Caroline at, “hvis jeg bliver gjort opmærksom på, at 

det generelt er et stort problem, at Uber chauffører ikke betaler skat, så vil jeg begynde 

at vælge andre transportløsninger på længere sigt.” (188). Line påpeger ligeledes, at 

konflikten på sigt kan medføre, at hun vil begynde at bruge taxa igen, hvis alle 

taxachaufførerne begynder at miste deres job (1359). Line kan samtidig godt finde på at 

tage en taxa, hvis hun står tæt på en, og gerne vil hurtigt hjem (1145). På samme måde 

bruger Rikke og Maria ofte andre transportmidler end Uber, hvis det i situationen virker 

nemmere (Rikke, 2135; Maria, 1538). Ydermere siger Mathias: “Jeg vil tage det, der er 

billigst. Og så er det så Uber lige pt., men hvis der kommer noget andet smartere, så 

tror jeg, at jeg vil bruge det” (1962). Stina (798) og Line (1466) deler samme holdning 

som Mathias, og alle respondenterne nævner ligeledes, at de bruger Uber, fordi det er 

billigere end at tage en taxa. Dette kan indikere, at respondenterne vil være villige til at 

gå væk fra Uber, hvis der kommer et endnu billigere alternativ eller hvis Uber bliver 

dyrere. 
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Der tegner sig dermed et billede af, at respondenterne ikke har nogen umiddelbar 

emotionel tilknytning til Uber, eftersom de sagtens kan finde på at droppe Uber til 

fordel for anden transport.  

14.	Brand	Verdict	
Brand verdict er som nævnt defineret som forbrugerens endelige vurdering af Uber som 

brand og dermed forbrugerens fremtidige intentioner med brandet. Dette er baseret på 

en overordnet positiv eller negativ holdning til Uber. 
 

Alle respondenterne har en intention om at benytte sig af Uber igen i fremtiden (BV5), 

hvilket alle ligeledes giver udtryk for i interviewet. Respondenterne nævner i 

interviewet, at de bruger Uber, fordi det er nemt, hurtigt og billigere end taxa. I den 

forbindelse nævner Line (1466) og Stina blandt andet, at de fortsat vil bruge Uber, hvis 

prisniveauet fortsætter med at være lavere end hos en taxa: “Så længe prisen stadig er 

meget lavere end hvis det er taxa, så vil jeg bruge dem” (798). Begge respondenter er 

dermed tiltrukket af Ubers lave pris, men som tidligere nævnt har de også en vis 

forståelse over for taxachaufførernes situation (jf. 11.7). De resterende respondenter 

nævner ligeledes den billige pris, som en af grundene til, at de vil fortsætte med at bruge 

Uber. Daniel siger blandt andet: “fordi det er billigt, nemt og enkelt…” (533). Caroline 

(269), Lotte (1050), Maria (1790) og Rikke (2379) er enige med Daniel. Som det er 

kommet til udtryk i analysen, er der derudover bred enighed om, at Uber er nemt, billigt 

og effektivt. Dette skyldes blandt andet at al kommunikation kører over Ubers app. 

Udover prisen nævner Mathias som den eneste, at han har intentioner om at bruge Uber 

igen, så længe det er lovligt, “...for hvis det bliver ulovligt, kan man sikkert blive 

sigtet...” (1975).  
 

Derudover har alle respondenterne intentioner om at fortælle andre om Uber (BV7). 

Daniel udtrykker dog som den eneste, at han ikke fortæller folk om det på eget initiativ, 

men derimod hvis folk spørger ham (539). Lotte (1055), Line (1473) og Caroline siger 

derimod: “Det har jeg gjort mange gange…” (268). Overordnet set vil respondenterne 

gerne fortælle andre om Uber, fordi de mener det er nemt, billigt og hurtigt: “ Bare så 

nemt ikk, det der med at det er billigere, og du skal bare lige downloade den her app.. 

så kører det bare.” (Line, 1474) og “...det er nemt og så bestiller man en, og så ved 
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man den kommer om et hvis antal minutter og … at man sparer langt flere penge ved at 

bruge Uber” (Stina, 805-806). Stina fortæller dog også andre om hendes etiske 

holdning til Uber, idet hun synes det er for dårligt, at der ikke er strammere regler for 

beskatning af chaufførernes indkomst (Stina, 806). Udover at Uber er smart, fortæller 

Maria gerne andre om Uber, fordi hun mener at “...man skal være åben over for den her 

digitale verden, hvor alting er meget nemmere” (1796). Derudover nævner hun også en 

anden motivationsfaktor - nemlig at man kan få en gratis køretur til 100 kr., hvis man 

anbefaler en ven at bruge Uber (Maria, 1797). Rikke synes også at det er smart, og 

fortæller at hun “gerne vil støtte dem lidt, fordi jeg tænker at det er fremtiden, men 

måske også for egen vindings skyld, at de bliver ved med at være her, og det måske kan 

blive billigere, eller at det kan blive brugt i flere byer” (2383-2385).  
 

Udover prisen, som synes at have den største betydning for respondenternes intention 

om at bruge Uber igen, er det gennem vores analyse kommet til udtryk, at parametrene 

core service og employee service også har en stor indflydelse på respondenternes 

positive vurdering af Uber. Under core service er det app’ens mange funktioner, der for 

respondenterne gør det nemt og enkelt, at benytte sig af Uber. Særligt er det 

ratingsystemet, der bliver fremhævet som en afgørende faktor, der sikrer at 

respondenterne føler sig trygge. Under employee service bliver chaufførens gode adfærd 

og køreevner fremhævet, som vigtige elementer der påvirker respondenternes endelige 

brand verdict. Core service og employee service er desuden de vigtigste parametre i 

respondenternes opbygning af tillid til Uber-chaufførerne. 

De resterende parametre har en mindre indflydelse på respondenternes vurdering af 

Uber, mens parametret controlled communications dog har vist sig ikke at have en 

betydning for den endelige brand verdict. Dette skyldes med stor sandsynlighed, at 

respondenterne netop ikke kender til Ubers egen branding, hvorfor det ikke har en 

indflydelse.  
 

Vi har netop kunne konkludere, at respondenterne har intentioner om at bruge og 

fortælle andre om Uber fremover, hvorfor det må betyde at respondenterne indtil videre 

er tilfredse med den service Uber tilbyder dem. Samtidig er det overvejende positive 

følelser, som respondenterne forbinder med Uber. Dog kan vi ud fra det forudgående 

afsnit konkludere, at dette ikke skyldes en emotionel brand attachment. Da vi i denne 
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sammenhæng kun snakker om intentionel adfærd, er der ingen garanti for at 

respondenterne rent faktisk bruger Uber igen. Der er enkelte respondenter, som også 

bruger taxa og offentlig transport. Herunder nævner flere af respondenterne at de under 

specifikke omstændigheder vil være villige til, at stoppe med at bruge Uber og dermed 

benytte sig af andre transportmidler. Det er derfor vigtigt, at Uber hele tiden sørger for 

at imødekomme forbrugernes behov og ønsker.  
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15.	Konklusion	

Deleøkonomien har for alvor indtaget det danske marked og har ifølge offentligheden 

både bragt positive og negative aspekter med sig. Særligt Uber er den virksomhed inden 

for deleøkonomien, som på nuværende tidspunkt oplever udfordringer, og som derfor er 

i mediernes søgelys. Med det i mente og det faktum, at der endnu ikke synes at 

foreligge konkrete analyser inden for deleøkonomien, har det givet anledning til at 

undersøge forbrugernes brug af Uber. Vi har dermed kigget nærmere på de parametre, 

der har en indflydelse på den endelige vurdering af Uber, samt fremtidige intentioner 

med Uber. Nærmere bestemt har vi med dette speciale søgt at klargøre hvilke faktorer, 

der bestemmer brand verdict hos Uber.  

 

For at kunne opnå en forståelse af hvilke faktorer der har en indflydelse, har specialet 

taget udgangspunkt i Grace og O’Cass’ (2004) framework, som fokuserer på 

servicebranding og forbrugeradfærd. Baseret på vores viden om deleøkonomien har vi 

dog foretaget en række til- og fravalg af parametre i modellen, for at skabe de bedste 

forudsætninger for forbrugerindsigt.  

Med afsæt i den hermeneutiske tilgang har vi søgt at få et indblik i individers subjektive 

forståelsesramme, for dermed at kunne forklare verden gennem individers oplevelser 

med Uber. For at opnå en dybere forståelse for de tanker forbrugerne gør sig både før, 

under og efter deres brug af Uber, har vi derfor udarbejdet et kvalitativt interview, samt 

et kvantitativt spørgeskema. Her er vores otte respondenter blevet præsenteret for 

adskillige spørgsmål, som berører de parametre, der udgør vores reviderede framework. 

Respondenterne repræsenterer den unge generation og er alle erfarne brugere af Uber.  

Da respondenterne i de indledende spørgsmål i interviewet skal sætte ord på deres brug 

af Uber, står det hurtig klart, at prisen er en væsentlig faktor. Prisens betydning for 

respondenterne bliver kun bekræftet, som interviewet skrider frem. Særligt under 

parameteret brand verdict indikerer flere af respondenterne, at prisen er en forudsætning 

for deres intention om at benytte sig af Uber igen i fremtiden. Med dette udtrykker flere 

af respondenterne, at Uber dermed skal forblive billigere end regulære taxaer, som 

respondenterne har for vane at sammenligne Uber med. Som tingene er nu, har alle otte 

respondenter dog udtrykt deres klare intention om at benytte sig af Uber igen i 

fremtiden samt deres intentioner om, at fortælle andre om Uber fremover.  
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Med undtagelse af parameteret controlled communications har de resterende parametre 

ligeledes en indflydelse på respondenternes vurdering af Uber. Controlled 

communications har ingen betydning, eftersom respondenterne ikke har kendskab til 

Ubers branding. Derudover har respondenterne ligeledes ingen umiddelbar emotionel 

tilknytning til Uber. Parametrene uncontrolled communications, brand name, 

servicescape, feelings, personal values og trust har alle en betydning for 

respondenternes vurdering af Uber, dog kun i mindre grad.  

På niveau med prisen fremgår det derimod, at det i høj grad er parametrene employee 

service og core service, der har en indflydelse på respondenternes endelige vurdering af 

Uber. Under core service er det app’ens mange funktioner, der for respondenterne gør 

det nemt og enkelt, at benytte sig af Uber. Særligt er det ratingsystemet, der bliver 

fremhævet som en afgørende faktor, der sikrer at respondenterne føler sig trygge i deres 

transaktioner med Uber. Under employee service bliver chaufførens adfærd og 

køreevner fremhævet, som vigtige elementer der påvirker respondenternes endelige 

vurdering af Uber. Disse to parametre er desuden de vigtigste parametre i 

respondenternes opbygning af tillid til Uber-chaufførerne. 
 

Samspillet mellem price, core service og employee service er dermed de tre parametre, 

som har den største indflydelse på Ubers brand verdict. Det er dermed de parametre, 

som er de mest betydningsfulde i respondenternes vurdering af Uber, samt deres 

intention om at bruge Uber fremover. 
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16.	Diskussion	og	refleksion	

16.1.	Diskussion		
Som tidligere nævnt er deleøkonomi blandt andet kendetegnet ved, at man udnytter 

eksisterende ressourcer, som alle de involverede parter kan drage økonomisk fordel af. 

På visse områder afviger deleøkonomien sig dermed fra traditionelle servicesektorer, 

såsom supermarkeder og banker, som er de sektorer Grace og O’Cass har taget 

udgangspunkt i. Vi vil i det følgende sammenligne vores resultater med Grace og 

O’Cass’ resultater, for at klargøre om de samme tendenser gør sig gældende med Uber 

inden for deleøkonomien. Krystallis et al. finder i stor grad samme resultater som Grace 

og O’Cass, hvorfor vi kun laver en sammenligning med Grace og O’Cass. Dette gøres 

desuden for at forenkle det følgende.  
 

Under brand evidence viser Grace og O’Cass’ resultater, at core service og employee 

service er de to parametre, som er de mest betydningsfulde for forbrugernes vurdering 

af et brand (Grace et al., 2005: 133). Dette er efterfulgt af parametrene price, 

servicescape, feelings og til sidst brand name, som har den mindste betydning (Grace et 

al., 2005: 133). Ved traditionelle servicesektorer er det altså de faktorer som 

forbrugeren oplever, når servicen bliver leveret (core service og employee service), der 

har størst indflydelse på deres vurdering af brandet. Hos Uber tegner der sig et lignende 

billede, hvor både core service og employee service er særdeles vigtige faktorer for 

respondenterne i deres vurdering af Uber. Ratingsystemet, app’en og chaufførens 

køreevner og adfærd er blandt andet de aspekter, der fremhæves som vigtige elementer, 

der påvirker respondenternes vurdering af Uber. 
 

Samtidig har vi på baggrund af analysen kunne konkludere at parameteret price/value 

for money har den største betydning for respondenternes intention om at bruge Uber 

fremover. Ifølge Grace og O’Cass’ resultater er det derimod ikke det vigtigste parameter 

i forbrugeres vurdering af supermarkeder og banker. Samspillet mellem price, core 

service og employee service er de tre parametre, der er de mest betydningsfulde i 

forbrugernes vurdering af Uber. Tendensen er dermed i høj grad den samme, som de 

resultater Grace og O’Cass har fremlagt. Dog spiller prisen en større rolle ved brugen af 
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Uber, hvilket kan hænge sammen med at man i deleøkonomien, som nævnt, deler 

ressourcer for blandt andet at spare eller tjene penge.  
 

Ifølge Grace og O’Cass’ resultater efterfølges price af parameteret servicescape, som 

har en fremtrædende betydning i forbrugeres vurdering af supermarkeder og banker 

(Grace et al., 2005: 133). På trods af at vores respondenter giver udtryk for, at 

servicescape ikke har en betydning for dem, når de indgår i en delesituation med Uber, 

opstiller de alligevel enkelte scenarier, der indikerer det modsatte. Servicescape har 

altså en vis, dog ikke afgørende, betydning for en række af respondenternes vurdering af 

Uber. Dog handler det i sidste ende om, at respondenterne hurtigt kan blive kørt fra A til 

B og endda billigere end med en taxa. De fysiske omgivelser spiller derfor ikke en stor 

rolle. Parameteret feelings har ligeledes en vis betydning for respondenternes vurdering 

af Uber. Det ses at forbrugere, der oplever frustration eller bekymring, når de benytter 

sig af en service, har tendens til at skifte til en anden serviceudbyder (Grace et al., 2005: 

135). Dog er respondenternes brug af Uber præget af overvejende positive følelser, der 

blandt andet er påvirket af prisen, samt effektiviteten og trygheden ved Ubers app og 

ratingsystem. Disse positive følelser er altså vigtige i forhold til at kunne fastholde 

Ubers kunder. Ifølge Grace og O’Cass’ resultater har brand name den mindste 

betydning blandt alle parametrene. Vores analyse viser ligeledes, at brand name ikke 

har en særlig betydning for vores respondenters brug af Uber.  

 

Grace og O’Cass’ resultater viser ydermere, at det inden for brand hearsay er 

parameteret controlled communications, der har vist sig at have en betydning, mens 

uncontrolled communications ikke har en nævneværdig betydning (Grace et al., 2005: 

133-134). Resultaterne afviger dermed fra de resultater, som vores analyse har givet os. 

Ubers kontrollerede kommunikation synes at have været noget uklar for respondenterne, 

hvorfor det ikke er et parameter, der har betydning for flertallet af respondenterne. Dog 

kan vi ikke med sikkerhed konkludere at det ikke ville have haft en betydning, hvis de 

kendte til Ubers branding. Det tyder på at kontrolleret kommunikation dermed har en 

større betydning ved forbrugeres vurdering af supermarkeder og banker, end det 

umiddelbart er tilfældet med Uber. Ubers ukontrollerede kommunikation bærer præg af, 

at respondenterne ikke lader sig påvirke af mediernes eller venner og families holdning 
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til Uber. Flere af respondenterne indikerer dog, at deres venners holdning har en vis 

betydning for dem, og det samme har medierne. Det kommer dog an på, hvad der bliver 

sagt. Respondenterne nævner samtidig, at det afhænger en del af Ubers ratingsystem og 

dermed af andre forbrugeres rating og kommentarer, hvilket også må betegnes som 

WOM.  

Grace og O’Cass begrunder det med, at deres respondenter allerede var bekendte med 

de pågældende brands, hvorfor andres mening ikke er så vigtig. Vores respondenter var 

dog også på forhånd bekendt med Uber, men er alligevel afhængige af ratingsystemet 

og dermed andres anbefalinger (WOM). Dog ses det at WOM kan have en betydning 

hvis det handler om et nyt brand, hvilket Uber må siges at være. At WOM umiddelbart 

er vigtigere i deleøkonomien, kan have noget at gøre med skabelsen af tillid. Når folk 

udefra siger noget godt, skaber det tillid, og tillid er ifølge Botsman og Rogers (2011: 

91) vigtigt i et system, hvor man skal dele sine personlige ressourcer.  
 

16.2.	Refleksion	
Med vores analyse har vi forsøgt at klargøre hvilke parametre, der har en indflydelse på 

brand verdict hos Uber. Brand verdict er som nævnt forbrugerens endelige vurdering af 

et brand i forhold til de fremtidige intentioner om at benytte servicen igen og fortælle 

andre om denne. Dermed tegner der sig samtidig et billede af hvorfor vores 

respondenter vælger at indgå i en delesituation med Uber. Den overordnede grund til at 

respondenterne bruger Uber, er fordi det er billigere end at tage en taxa. Derudover er 

det hurtigere og mere effektivt end at tage offentlig transport eller cykel. Samtidig er 

app’en også et aspekt som respondenterne godt kan lide, og som de samtidig savner hos 

taxaselskaberne. Dog har taxaselskaberne som nævnt en app, men det tyder på, at der 

ikke er skabt nok opmærksomhed omkring denne.  

Prisen er altså vigtig for vores respondenter, men hvor vigtigt er det at få noget billigt? 

Vil man acceptere at det går ud over samfundet bare for at man kan få billigere kørsel? I 

deleøkonomien er der skabt et billede af, at det også handler om behovet for at være 

gode mod samfundet og sine medmennesker ved at dele ubrugte ressourcer. I bund og 

grund ser brugen af Uber dog ud til at handle om, at spare eller tjene penge. Samtidig 

har vi set at ratingsystemet er et vigtigt aspekt, men hvor vigtigt er det egentlig for 
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respondenterne, at de har adgang til dette? Ville respondenterne fortsat bruge Uber, hvis 

ratingsystemet ikke var der og hvor vigtig er den tillid,  som ratingsystemet skaber? 

 

16.3.	Forslag	til	videre	forskning	
De parametre som har vist sig betydningsfulde for respondenternes vurdering af Uber, 

er ikke nødvendigvis anvendelige og dermed de samme inden for andre dele af 

deleøkonomien. I relation til koncepterne validitet og reliabilitet, vil det dermed være 

relevant at lave en lignende analyse på andre virksomheder i deleøkonomien. Det kan 

både være GoMore, som tilbyder en ydelse, der ligner Ubers. Det kan også være en 

virksomhed såsom AirBnb, der tilbyder udlejning af private hjem. Ved at studere 

eventuelle forskelligheder eller ligheder mellem disse virksomheder på tværs af 

deleøkonomien, vil man med stor sandsynlighed være i bedre stand til at fremsætte 

mere generelle resultater og konklusioner. Det vil dermed i større grad gøre det muligt 

at fremlægge resultater, der dækker over deleøkonomien på et mere overordnet plan. 

Ovenstående virksomheder er alle eksempler på det såkaldte collaborative lifestyles, 

som er en af de tre former for deleøkonomi, som Botsman og Rogers (2011) har 

fremsat. 

Idet vi kun har udforsket en enkelt af disse, vil det ydermere være relevant at foretage 

en lignende analyse af de to andre kategorier, redistribution markets og product service 

systems. Man vil hermed kunne opnå en endnu bedre forståelse for hvilke faktorer, der 

gør sig gældende inden for deleøkonomien - og på hvilken måde der er ligheder og/eller 

forskelle inden for de tre kategorier.   
 

Vi har med vores analyse i et tidligt stadie kunne erfare, at den yngre generation er store 

tilhængere af Uber. Baseret på deres udtalelser har vi desuden kunne udlede, at den 

ældre generation med en vis sandsynlighed ikke deler samme entusiasme omkring 

brugen af Uber. For fremtidig research vil det dermed være interessant at undersøge og 

interviewe den ældre aldersgruppe, som synes skeptiske over for brugen af Uber. Det vil 

kunne give en indsigt i hvordan en række af parametrene formentlig spiller en anden 

rolle og hvilke af dem, der er den primære årsag til deres mere skeptiske syn på Uber.  
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17.	Afsluttende	bemærkninger		
Vi har i analysen erfaret, at alle otte respondenter har kendskab til den debat, som Uber 

på nuværende tidspunkt er genstand for. Hertil er der blandt respondenterne bred 

enighed om, at det er en problematik, som Uber bør tage hånd om. Ikke desto mindre er 

det endnu ikke noget, som respondenterne lader sig påvirke af i en sådan grad, at det går 

ud over deres brug af Uber. På trods af dette udtrykker flere af respondenterne dog, at 

det på sigt kan få en betydning for deres brug af Uber, hvis medierne fortsætter med at 

fremsætte kritikpunkter af Uber. I så fald vil det for en række af respondenterne betyde, 

at de fremadrettet vil fravælge Uber til fordel for andre alternativer.  

Uber har på det tyske og svenske marked oplevet lignende sager som den i Danmark og 

har som resultat måtte trække UberPop-tjenesten tilbage (Allingstrup, 2016). For at 

undgå samme udfald i Danmark, bør Uber derfor revidere deres forretningsmodel og 

dermed imødekomme offentlighedens krav om bedre kontrol ved indberetning af skat.  
 

Regulære virksomheder er desuden begyndt at få øjnene op for deleøkonomien (Le 

Vine et al., 2014: 8), og særligt markedet for services af delebiler er i rivende udvikling. 

Biludlejningsfirmaet Hertz tilbyder løsninger med delebiler (Delebilen, 2016), mens 

adskillige mindre virksomheder giver både privatepersoner og virksomheder adgang til 

delebiler (Selmer, 2015). Set i lyset af denne stigende interesse for delebilservices, lurer 

konkurrenterne lige rundt om hjørnet, og Ubers koncept kan forholdsvis nemt kopieres.  
 

Som det er kommet til udtryk gennem analysen, kender respondenterne ikke til Ubers 

branding. Uber mener selv, at de skaber flere økonomiske muligheder, mindre 

spirituskørsel og bedre adgang til transport. Samtidig bygger deres koncept på en ide 

om at forbedre sikkerheden. Det er dog ikke noget som respondenterne er bekendte 

med, hvorfor de blot forbinder Uber som en billig og nem service. På markedet for 

delebilservices kan det argumenteres for, at pris ikke er et stærkt brand image. Samtidig 

er der ikke nogen emotionel tilknytning mellem respondenterne og Uber, hvorfor det 

kan være sværere for Uber at fastholde kunderne, hvis der kommer et billigere 

alternativ. En emotionel tilknytning til et brand er netop en facilitator af stærkere 

loyalitet til brandet (Thomsen, 2005: 78). Samtidig bliver forbrugere oftest kun 

følelsesmæssigt tilknyttet til få brands, hvorfor det er en fordel for Uber at få skabt 

denne tilknytning hurtigst muligt (Malär, 2011: 36). For at et emotionelt bånd kan opstå 
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skal brandets personlighed eller image relatere sig til forbrugerens selvopfattelse 

(Malär, 2011, 35). Dermed afhænger den følelsesmæssige tilknytning af hvorvidt 

forbrugeren ser brandet som en del af sig selv, og om det reflekterer hvem de er (Malär, 

2011: 36). 
 

I forlængelse af ovenstående er der tilsyneladende ikke noget, som afholder 

respondenterne fra at skifte til en anden lignende service, hvis der skulle komme en ny 

og bedre service på markedet. Det er samtidig kommet frem i analysen at forbrugerens 

brug og vurdering af Uber i høj grad er drevet af WOM og ikke Ubers egen branding. 

Ulemperne ved WOM er dog, at det kan være svært at styre (Nielsen, n/a), og negativ 

WOM kan være en trussel for en organisations image (Mäläskä et al., 2011: 1148). Da 

Uber på nuværende tidspunkt er genstand for stor debat, kan opbyggelsen af et stærkt 

brand gøre Uber mere modstandsdygtige over for negativ WOM. Dette skyldes ifølge 

Keller, at et stærkt brand vil gøre en organisation i bedre stand til at modstå negativ 

omtale (Keller, 2013: 130). Uden tydelig branding, som når ud til forbrugerne, er det 

dog svært at opbygge et stærkt brand (Berry, 2000: 129). For at sikre en mere stabil og 

langvarig position på markedet bør Uber derfor brande sig i overensstemmelse med den 

vision, de har fremsat og de mål, de dermed ønsker at forfølge (Heding et al., 2009: 15). 

Derudover vil et stærkt brand med stor sandsynlighed skabe et mere fordelagtigt 

udgangspunkt for Uber i forhold til eksisterende og nye kunder samt for potentielle 

konkurrenters indtræden (Ivaekst, 2011).   
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19.	Bilag	
	
	

Interviewguide  
 

Hvorfor begyndte du at bruge Uber? 

Hvad synes du om Uber? Og hvorfor 

Har du haft nogle dårlige oplevelser med Uber? 

Er der mere du generelt vil sige? 

Controlled communications 

- Hvilke parametre tror du, at Uber brander sig på? 

- Uber brander sig blandt andet på sikkerhed. Hvad tænker du om det? 

- Hvad synes du om Ubers konkurrencer på deres Facebook side? 

- Hvad synes du om Ubers kampagner? 

 

Uncontrolled communications 

- Hvilken betydning har dine venner og families holdning på dit syn på Uber? 

- Hvilken betydning har andres kommentarer på Facebook for dig? 

- Hvilken betydning har Ubers rating på Trustpilot for dig? 

- Hvilken betydning har medierne på din holdning til Uber? 

Brand name 

- Hvad tænker du, når du hører eller ser brand navnet Uber? 

 

Price/value for money 

- Hvad synes du om pris/værdi forholdet hos Uber? 

- Hvor stor betydning har prisen på dit valg af transport? 

- Hvad synes du om prisniveauet hos Uber? 
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Servicescape 

- Hvilken betydning har bilens udseende for dig? 

- Hvilken betydning har chaufførens påklædning for dig? 

 

Core service 

- Hvad synes du om serviceoplevelsen hos Uber? 

- Hvad er din mening om Ubers app? 

- Hvilke funktioner har en betydning for dig, når du bruger Ubers app? 

- Hvad er din holdning til Ubers ratingsystem i deres app? 

 

Employee service 

- Hvilken betydning har chaufførens køreevner for dig? 

- Hvilken betydning har chaufførens adfærd for dig? 

- Hvilken betydning har det for dig, at chaufføren er en privatperson? 

- På hvilken måde føler du dig tryg når du kører med Uber? 
 

Feelings 

- Hvilken følelse får du, når du bruger Ubers app? 

- Hvilken følelse får du, når du venter på chaufførens ankomst? 

- Hvilken følelse får du, når du kører med Uber? 

 

Personal values 

- Hvilken indflydelse har dine personlige værdier på din brug af Uber? 

- Hvad er din holdning til Ubers forretningsmodel? 

 

Brand trust 

- Har du tillid til at chaufføren og hans ekspertise kan opfylde dine ønsker og behov? 

- Har du tillid til at chaufføren er oprigtig interesseret i din trivsel og velvære? 

 

Brand verdict 

- Har du intentioner om at bruge Uber i fremtiden? og hvorfor? 

- Har du intentioner om at fortælle andre om Uber? og hvorfor? 
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Transskribering 1 1	  
 2	  
Interviewer: Rikke og Maria  3	  
Respondent: Caroline Barfod Jakobsen  4	  
18. maj. 2016 5	  
 6	  
Interviewer: Hvorfor begyndte du at bruge Uber?  7	  
 8	  
Caroline: Fordi det var en nem og hurtig løsning, man kommer hurtigt frem i trafikken, og det er 9	  
en brugervenlig app … det er billigt 10	  
 11	  
Interviewer: Hvad synes du om Uber og hvorfor?  12	  
 13	  
Caroline: Jamen, jeg synes jo umiddelbart meget godt om Uber. Siden jeg startede med at bruge 14	  
det, har jeg brugt det hyppigt lige siden faktisk, fordi at det er et bedre alternativ end at køre i taxa, 15	  
og så er det dyrere end bus, men alligevel kommer man hurtigere frem 16	  
 17	  
Interviewer: Har du haft nogen dårlige oplevelser med Uber?  18	  
 19	  
Caroline: Nej det synes jeg faktisk ikke. Normalt er chaufførerne rigtig søde og venlige. Og de er 20	  
også søde til lige at ringe og informere om, hvor de holder, så man kan finde hinanden og det har 21	  
vel noget at gøre med deres ratingsystem - at de skal bevare en god tone i bilen og være søde over 22	  
for deres kunder 23	  
 24	  
Interviewer: Er der andet, der sådan generelt lige falder dig ind?  25	  
 26	  
Caroline: Nej. 27	  
 28	  
Interviewer: Hvad tænker du, når du hører eller ser brandet Uber? 29	  
 30	  
Caroline: Jeg tænker at det fungerer rigtig godt for mig, og jeg synes at det er en god service, men 31	  
jeg tænker også, at der er rigtig meget dårlig omtale om Uber, og jeg tænker at virksomheden måske 32	  
ikke er sat helt fair op i forhold til skat og hele det store problem, der er fokus på, så negativ omtale 33	  
tænker jeg også på, selvom jeg synes det er godt  34	  
 35	  
Interviewer: Hvad synes du om pris/værdi forholdet? Altså den værdi du får for prisen du betaler 36	  
 37	  
Caroline: Jamen jeg synes at det kan være dyrt, helt sikkert. Men det er også fordi, at jeg har så 38	  
nemt ved at bruge det og bestille en Uber, så kan det hurtigt blive dyrt for mig - for dyrt i forhold til 39	  
mit budget  40	  
 41	  
Interviewer: Hvor stor betydning har prisen for dig for dit valg af transport?  42	  
 43	  
Caroline: Det har en stor betydning. Jeg udelukker det mange gange, fordi at det netop er dyrere 44	  
end at tage med bussen, men hvis man er tidspresset, eller ikke har så meget tid, eller skal på en 45	  
længere rejse igennem byen på sin cykel eventuelt, så er det også et nemt valg for mig  46	  
 47	  
Interviewer: Hvad synes du om prisniveauet hos Uber?  48	  
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 49	  
Caroline: Jamen igen det kan svinge. Prisniveauet varierer meget jo alt afhængig af hvor lang tid 50	  
man sidder i kø, og hvor lang en tur man skal på. Så nogle gange føler jeg virkelig, at jeg har fået en 51	  
god pris, og andre gange så bliver jeg overrasket over, at jeg faktisk har betalt mere, end jeg havde 52	  
regnet med. Så på den måde synes jeg egentlig ikke helt, at jeg kan regne med prisen hver gang, der 53	  
sidder jo ikke et taxameter i bilen, så man kan holde øje 54	  
 55	  
Interviewer: Hvilken betydning har bilens udseende for dig? 56	  
 57	  
Caroline: Nu er det ikke noget, jeg går så meget op i, og slet ikke når jeg bare skal på en hurtig tur 58	  
gennem byen - en kort tur er det som regel i mit tilfælde. Så betyder det ikke noget, om jeg kører i 59	  
en lækker bil eller en lille dyt  60	  
 61	  
Interviewer: Hvilken betydning har chaufførens påklædning for dig?  62	  
 63	  
Caroline: Det tænker jeg faktisk aldrig over, det tror jeg ikke, at jeg har lagt mærke til 64	  
 65	  
Interviewer: Hvad synes du om serviceoplevelsen hos Uber?  66	  
 67	  
Caroline: Jamen den synes jeg, som sagt, har været god. Fordi de har deres ratingsystem, går jeg ud 68	  
fra at de bibeholder en god service - går op i det 69	  
 70	  
Interviewer: Hvad er din mening om Ubers app?  71	  
 72	  
Caroline: Jamen den synes jeg jo faktisk har fungeret rigtig godt, og man kan følge med i hvor 73	  
bilerne er og i forhold til hvor man selv er. Jeg synes at det kunne være fedt, hvis der kunne være et 74	  
taxameter. Eller inden at en Ubertur starter, at man så kunne få en estimeret pris eller sådan noget, 75	  
så ikke man får et chok, når man er steget ud af taxaen 76	  
 77	  
Interviewer: Hvilke funktioner har en betydning for dig, når du bruger Ubers app?  78	  
 79	  
Caroline: Jamen den skal helst være brugervenlig på den måde, at det er nemt og hurtigt og 80	  
overskueligt  81	  
 82	  
Interviewer: Men hvilke af funktionerne i forhold til at man kan rate eller at man kan følge taxaen 83	  
eller de ting der 84	  
 85	  
Caroline: Altså i forhold til de funktioner, app’en har nu?  86	  
 87	  
Interviewer: Ja 88	  
 89	  
Caroline: Jamen så synes jeg det der med, at den har en GPS og man kan se hvor at Uberbilerne 90	  
befinder sig henne på kortet, det synes jeg nok er det bedste, og så ratingsystemet også 91	  
 92	  
Interviewer: Og hvad er din holdning til ratingsystemet? 93	  
 94	  
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Caroline: Jamen det synes jeg er fint. Det gør at man er sikker på, at man får en ordentlig service, 95	  
men man kan også sige man ved jo også, at det er derfor, at chaufførerne måske er så søde og 96	  
venlige, fordi de går meget op i at blive ratet  97	  
 98	  
Interviewer: Hvilken betydning har chaufførens køreevner for dig?  99	  
 100	  
Caroline: Altså, jeg tror bare at jeg regner med fra start, at de kører fint nok. Det er kun hvis det er 101	  
en, der har kørt rigtig dårligt eller for vildt, så bemærker jeg det, og altså hvis jeg bliver ved med at 102	  
have chauffører, som kører dårligt, så kan det være med til, at jeg vælger en anden løsning. Men 103	  
umiddelbart betyder det ikke meget 104	  
 105	  
Interviewer: Hvilken betydning har chaufførens adfærd for dig?  106	  
 107	  
Caroline: Jamen indirekte så har det jo nok en stor betydning, for når jeg stiger ud af en Uber bil, 108	  
så synes jeg, at jeg har haft en god dialog med chaufføren, og de har været søde fog rare og igen, 109	  
meget hjælpsomme 110	  
 111	  
Interviewer: Hvilken betydning har det for dig, at chaufføren er en privatperson? 112	  
 113	  
Caroline: Egentlig ikke den største betydning. For mig gør det ikke noget som kunde i bilen, at 114	  
man kører i deres egne biler. Det gør ikke noget for mig 115	  
 116	  
Interviewer: På hvilken måde føler du dig tryg når du kører med Uber?  117	  
 118	  
Caroline: App’en gør nok, at jeg føler mig tryg i form af det ratingsystem, der er. Og at man også 119	  
selv bliver ratet, det tror jeg er med til at give mig en tryg oplevelse. At man er tilknyttet den app, 120	  
både hvad angår betaling og kontakt med chaufføren.  121	  
 122	  
Interviewer: Hvilken følelse får du, når du benytter Ubers app?  123	  
 124	  
Caroline: ... at det er smart og funktionelt, altså jeg synes at det fungerer  125	  
 126	  
Interviewer: Hvilken følelse får du, når du venter på chaufførens ankomst?  127	  
 128	  
Caroline: Jamen jeg står altid med et smil og venter på min Uber. 129	  
 130	  
Interviewer: Altså, hvad hvis det fx tager lang tid? At du sådan skal vente i et kvarter ... ”kom nu” 131	  
eller at det går hurtigt. Har det ligesom nogen betydning?  132	  
 133	  
Caroline: På forhånd kan man jo se hvor lang tid, man kan vente. Så jeg synes altid at de 134	  
overholder tiden, så på den måde når jeg aldrig at blive irriteret eller utålmodig  135	  
 136	  
Interviewer: Hvilken følelse får du, når du kører med Uber?  137	  
 138	  
Caroline: Jeg synes jeg har det fint, når jeg kører med Uber. Jeg er tryg. Jeg synes at jeg får en god 139	  
service 140	  
 141	  
Interviewer: Hvad bidrager til at du føler dig tryg? Og hvorfor synes du, at du får en god service? 142	  
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 143	  
Caroline: Igen vil jeg nævne rating systemet som en vigtig faktor. På den måde er jeg sikker på, at 144	  
jeg får en god chauffør og en god service. Hvad angår service bidrager Ubers brugervenlige app til 145	  
at give en god service overfor mig som kunde.  146	  
 147	  
Interviewer: Hvilken indflydelse har dine personlige værdier på din brug af Uber? 148	  
 149	  
Caroline: Jeg tror, jeg er tilbøjelig til at bruge Uber, og det at det er privatpersoner, som kører biler, 150	  
så tror jeg, at det har en indflydelse på, at jeg er en meget åben person, og jeg har ikke noget imod 151	  
at blive altså hjulpet af privatpersoner igennem det her Uber-system - den her Uber-app. Så jeg tror, 152	  
at der er mange mennesker, der ikke er så … nej, men jeg synes det passer meget godt på min 153	  
personlighed  154	  
 155	  
Interviewer: Så du kan lide at vi hjælper hinanden? 156	  
 157	  
Caroline: Ja, altså jeg synes, det er godt, at vi kan være åbne overfor hinanden og bruge hinandens 158	  
ressourcer på en bedre måde. 159	  
 160	  
Interviewer: Hvad er din holdning til Ubers forretningsmodel?  161	  
 162	  
Caroline: Jamen så skal man jo kende hele forretningsmodellen. Jeg synes det fungerer rigtig godt, 163	  
og jeg synes, det er en innovativ løsning over for kunder og over for privatpersonerne, som er 164	  
tilknyttet som chauffører. Jeg synes at det er en innovativ løsning 165	  
 166	  
Interviewer: Hvad med alt det, der har været i medierne om, at de jo nemt kan undgå skat, fordi 167	  
betalingen jo foregår direkte via. ens konto. Man skal jo ikke have kortet op af lommen. Har det 168	  
nogen betydning for dig?  169	  
 170	  
Caroline: Hvordan kan de undgå skat? 171	  
 172	  
Interviewer: Uber kan ikke 100 % kontrollere om chaufførerne betaler skat, da chaufførerne jo 173	  
bare får pengene direkte.  174	  
 175	  
Caroline: Jeg kan godt se, at der er noget, der er unfair ved det, i forhold til rigtige taxachauffører, 176	  
hvis man kan sige det sådan. At det kan være unfair, at man som privatchauffør kan gå ind og være 177	  
chauffør, men igen det er jo en god service, og jeg synes at det fungerer. Men så længe man ikke 178	  
går uden om skattesystemet  179	  
 180	  
Interviewer: Så der er en hvis problematik ved det?  181	  
 182	  
Caroline: Ja det kan man ikke lade være med at have i mente, når man bruger det, synes jeg 183	  
 184	  
Interviewer: Men det er ikke altafgørende for dig, nu når du stadig bruger Uber? 185	  
 186	  
Caroline: Nej , det er ikke altafgørende for mig, når jeg bestiller en Uber på nuværende tidspunkt. 187	  
Men hvis jeg bliver gjort opmærksom på, at det generelt er et stort problem, at Uber chauffører ikke 188	  
betaler skat, så vil jeg begynde at vælge andre transport-løsninger på længere sigt. 189	  
 190	  
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Interviewer: Hvilke parametre tror du, at Uber brand sig på? 191	  
 192	  
Caroline: God pris. Ja, jeg tænker god pris. Nemmer end taxa, brugervenligt 193	  
 194	  
Interviewer: Uber brander sig blandt andet på sikkerhed. Hvad tænker du om det?  195	  
 196	  
Caroline: Det er egentlig ikke noget som jeg lige ville tro de gjorde. Det er noget med, at man for 197	  
at blive chauffør, selvfølgelig skal opfylde nogle kriterier, men sikkerhed er ikke noget, som jeg har 198	  
tænkt yderligere over, at de brander sig på den måde 199	  
 200	  
Interviewer: Hvad synes du om Ubers konkurrencer på deres Facebookside?  201	  
 202	  
Caroline: Det har jeg ikke involveret mig i. Det kender jeg ikke til.  203	  
 204	  
Interviewer: Hvordan kan det være? 205	  
 206	  
Caroline: Jeg går ud fra, at de ikke benytter sig særligt meget af marketing, siden jeg ikke er 207	  
bekendt med hverken deres Facebook konkurrencer og deres måder at brande sig selv på. 208	  
 209	  
Interviewer: Hvad synes du om Ubers kampagner? 210	  
 211	  
Caroline: Jeg synes faktisk ikke, at jeg ser Uber kampagner nogen steder, jeg har bare app’en 212	  
 213	  
Interviewer: Hvilken betydning har dine venner og families holdning til Uber på dit syn på Uber?  214	  
 215	  
Caroline: Egentlig ikke nogen større betydning. Jeg ved, jeg har en søster, som ikke er lige så villig 216	  
til at bruge det, men jeg har da også brugt det med min familie, men der kan jeg meget hurtigt 217	  
fornemme, at min far i hvert fald går op i hvad det er for en bil de kører, og hvordan de er klædt, 218	  
mere end jeg går op i det. Så det er nogle andre ting de går op i end hvad jeg vægter højt i forhold til 219	  
den her service 220	  
 221	  
Interviewer: Hvorfor påvirker dine venner og families holdning så ikke dit syn på Uber? 222	  
 223	  
Caroline: Så længe jeg er tilfreds med den service Uber giver mig, og Uber er lovligt at benytte sig 224	  
af, så påvirker mine venner og families holdning mig ikke. 225	  
 226	  
Interviewer: Hvilken betydning har andres kommentarer på Facebook for dig?  227	  
 228	  
Caroline: Igen, jeg tager udgangspunkt i mine egne oplevelser, når jeg bruger Uber. Men 229	  
selvfølgelig, hvis der lige pludselig kommer en stor sag frem i medierne, hvor man hører om at de 230	  
ikke betaler skat, eller at de går uden om systemet, så synes jeg selvfølgelig - så vil jeg ikke være 231	  
bruger af det. Så længe de overholder alle rammerne for det.  232	  
 233	  
Interviewer: Hvilken betydning har Ubers rating på Trustpilot for dig?  234	  
 235	  
Caroline: Jeg bruger aldrig Trustpilot. Så det har ikke nogen betydning faktisk 236	  
 237	  
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Interviewer: Hvilken betydning har mediernes på din holdning til Uber? Du har lidt været inde på 238	  
det 239	  
 240	  
Caroline: Det er blandet, vil jeg sige. Lige nu betyder det ikke meget. Jeg går op i min personlige 241	  
oplevelse 242	  
 243	  
Interviewer: Har du tillid til, at chaufføren og hans ekspertise kan opfylde dine ønsker og behov?  244	  
 245	  
Caroline: Ja, det har jeg, i og med jeg går ud fra, at Uber de kun ansætter gode chauffører, som 246	  
opfylder kriterierne for at kunne blive Uber-chauffør 247	  
 248	  
Interviewer: Har du tillid til, at chaufføren er oprigtig interesseret i din trivsel og velvære?  249	  
 250	  
Caroline: Nej, det tror jeg så ikke helt på. Det er jo en service ligesom alle andre, og jeg tror ikke, 251	  
at de er oprigtig interesseret i en god snak altid, men det er fordi at de bliver ratet på det, at de er 252	  
nødt til at give en god service 253	  
 254	  
Interviewer: Så du tror ikke at alle er interesseret i din trivsel, når du kører med Uber? Eller tror 255	  
du, de gør det, fordi de ved, at de bliver ratet? Hvis de ikke blev ratet, så kunne de godt finde på 256	  
bare at være ligeglade?  257	  
 258	  
Caroline: Det tror jeg nemlig, ja. Jeg tror at ratingsystemet, betyder rigtig meget 259	  
 260	  
Interviewer: Har du intentioner om at bruge Uber i fremtiden og hvorfor?  261	  
 262	  
Caroline: Det kan jeg nok ikke lade være med, ja. Fordi lige nu synes jeg ikke, der er noget bedre 263	  
på det marked. Jeg bruger aldrig taxaer mere, så længe jeg kan bruge Uber. Så ja, helt sikkert 264	  
 265	  
Interviewer: Har du intentioner om at fortælle andre om Uber?  266	  
 267	  
Caroline: Det har jeg gjort mange gange, ja, og det vil jeg fortsat gøre. Fordi jeg synes det virker 268	  
for mig og det er nemt og hurtigt og god pris 269	  
 270	  
Interviewer: Super, tak 271	  
 272	  
 273	  
 274	  
 275	  
 276	  
 277	  
 278	  
 279	  
 280	  
 281	  
 282	  
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Transskribering 2 283	  
 284	  
Interviewer: Rikke og Maria 285	  
Respondent: Daniel Bundgaard 286	  
19. maj 2016 287	  
 288	  
Interviewer: Hvorfor begyndte du at bruge Uber? 289	  
 290	  
Daniel: Jeg begyndte at bruge Uber, fordi jeg gerne ville finde et billigere alternativ til at køre 291	  
almindelig taxa.  Og det var sådan set den primære årsag og så har man hørt lidt om det i medierne. 292	  
Det er jo ret stort i udlandet. Så det var sådan hovedårsagen 293	  
 294	  
Interviewer: Hvad synes du om Uber og hvorfor?  295	  
 296	  
Daniel: Jamen jeg synes godt om Uber. Nu har jeg brugt det i godt og vel et års tid og har altid 297	  
synes at man får en god service, så ja - det har altid virket perfekt. Taxaerne eller bilerne kommer 298	  
inden for få minutter og generelt er serviceniveauet bare højere end i en almindelig taxa. Så det er 299	  
hovedårsagen 300	  
 301	  
Interviewer: Hvorfor synes du at serviceniveauet er højere hos Uber? 302	  
 303	  
Daniel: Jeg synes service niveauet er højere, da chaufførerne altid er flinke og har en god forståelse 304	  
af hvorvidt man ønsker at have samtaler eller blot ønsker at sidde og slappe af.  305	  
Udover det har jeg oplevet at chaufførerne har gjort noget ekstra for at hæve serviceniveauet, såsom 306	  
at tilbyde drikkevarer og slik under turen 307	  
 308	  
Interviewer: Har du haft nogen dårlige oplevelser med Uber?  309	  
 310	  
Daniel: Ikke indtil nu. Jeg synes egentlig altid, at jeg har været heldig 311	  
 312	  
Interviewer: Er der andet der lige falder dig ind, når vi snakker Uber? Sådan helt generelt 313	  
 314	  
Daniel: Uber, det ved jeg ikke. Nytænkende. Nej, ikke umiddelbart. Bare nytænkende  315	  
 316	  
Interviewer: Hvad tænker du når du hører eller ser brand navnet Uber?  317	  
 318	  
Daniel: Jamen så tænker jeg på en stor international virksomhed, som har deres daglige kamp 319	  
herhjemme i Danmark for ligesom at kunne få lov til at drive deres forretning, ligesom de gør i 320	  
andre lande. Men også et brand der for mig udstråler troværdighed  321	  
 322	  
Interviewer: Hvorfor synes du Uber udstråler troværdighed? 323	  
 324	  
Daniel: Jeg synes det udstråler troværdighed, fordi de er store spillere på andre internationale 325	  
markeder. Udover det har jeg ved min brug af Uber fået bekræftet, at de er troværdige, da de lever 326	  
op til det de lover 327	  
 328	  
Interviewer: Hvad synes du om pris/værdi forholdet hos Uber?  329	  
 330	  
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Daniel: Jamen det ved jeg ikke, det er svært at sige. Generelt i Danmark – om det er Uber eller taxa 331	  
– så ville man vel ønske, at man betalte mindre for det. Det er jo dyrt, men i forhold til de 332	  
alternativer man har, så synes jeg at pris/værdi forholdet er udemærket 333	  
 334	  
Interviewer: Hvor stor betydning har prisen på dit valg af transport? 335	  
 336	  
Daniel: Helt sikkert, kæmpe betydning. En ting er serviceniveauet, men jeg tror generelt for de 337	  
fleste unge studerende eller folk under 25, der har prisen den største påvirkning 338	  
 339	  
Interviewer: Men hvorfor bruger du så ikke bus og tog? Det er jo helt klart billigere 340	  
 341	  
Daniel: Jamen jeg er ikke vild med offentlig transport og så er Uber bare et nemmere og hurtigere 342	  
alternativ, selvom det er lidt dyrere 343	  
 344	  
Interviewer: Hvad synes du om prisniveauet hos Uber?  345	  
 346	  
Daniel: Jamen jeg synes at prisniveauet er okay. Altså i forhold til de alternativer der er, så er 347	  
prisniveauet vel godt.  348	  
 349	  
Interviewer: Hvilken betydning har bilens udseende for dig?  350	  
 351	  
Daniel: Ingen 352	  
 353	  
Interviewer: Hvad med chaufførens påklædning?  354	  
 355	  
Daniel: Altså, han skal jo ikke sidde og være fuldstændig usoigneret og snusket, men udover det 356	  
ikke noget. Han kan sidde i sine joggingbukser hvis det er det, han har lyst til. Så længe han dufter 357	  
ordenligt 358	  
 359	  
Interviewer: Hvad synes du om serviceoplevelsen hos Uber? 360	  
 361	  
Daniel: Serviceoplevelsen er god. Og jeg siger god, fordi at jeg simpelthen udelukkende 362	  
sammenligner det med, hvis det skulle være en almindelig taxa. Altså jeg tror, at det her med at du 363	  
rater din chauffør efterfølgende og at han gør det samme med dig, det gør at man både som passager 364	  
og chauffør gør sit ypperste for at yde en ordentlig service. Så jeg synes at serviceniveauet er godt  365	  
 366	  
Interviewer: Hvad er din mening om Ubers app?  367	  
 368	  
Daniel: Jamen jeg synes Ubers app er OK. Altså den er simpel og den gør ikke livet sværere for en, 369	  
end det nu er. Den er simpel og nem at finde rundt i. Så det er en god app 370	  
 371	  
Interviewer: Hvad er din holdning til Ubers ratingsystem i deres app?  372	  
 373	  
Daniel: Altså jeg synes jo at selve ideen med ratingsystemet er god. Jeg ved ikke om det er 374	  
nødvendigt med 1-5 stjerner, men ideen med ratingsystemet er jo god nok  375	  
 376	  
Interviewer: Hvilken betydning har chaufførens køreevner for dig? 377	  
 378	  
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Daniel: Jeg ved ikke, nu er jeg jo en dreng, så jeg tror ikke jeg har ikke det store behov for, at han 379	  
skal være en super chauffør. Så længe at han får mig sikkert frem og tilbage, så kan han sgu køre, 380	  
som han har lyst til 381	  
 382	  
Interviewer: Hvad med hans adfærd, hvilken betydning har det?  383	  
 384	  
Daniel: Det har en stor betydning. Hvis han har en dårlig adfærd, så er jeg ikke interesseret i at køre 385	  
med ham. Så kan han også hurtigt dræbe stemningen i bilen. Personligt bruger jeg det meget hvis 386	  
man skal fra en opvarmning og ind til byen eller når man er i lidt godt humør et par stykker 387	  
sammen, så synes jeg også det er vigtigt, at chaufføren han har en god adfærd - en positiv adfærd 388	  
som smitter i bilen  389	  
 390	  
Interviewer: Hvilken betydning har det for dig, at chaufføren er en privatperson?  391	  
 392	  
Daniel: Det har ikke den store betydning. Jeg tænker ikke så meget over hvem det er, der sidder 393	  
bag ratet, så længe han opfører sig pænt og yder en god service. Så det har ikke den store 394	  
indflydelse  395	  
 396	  
Interviewer: På hvilken måde føler du dig tryg, når du kører med Uber?  397	  
 398	  
Daniel: Jamen jeg føler mig tryg ved Uber, fordi det kører over en app og jeg ved at hovedkontoret 399	  
kan sidde og følge chaufførens rute og ligesom altid vide hvor bilerne er henne. Man kan også se 400	  
hvornår det er, man bliver samlet op, hvornår turen stopper. Har jeg haft et problem med en 401	  
chauffør, jamen så kan jeg skrive det i ratingen, så skal jeg samtidig begrunde min negativitet, jeg 402	  
kan ringe ind til Uber, hvis der er noget jeg er utilfreds med. Så min tryghed er stor. Væsentligt 403	  
større end hvis jeg kørte i en almindelig taxa 404	  
 405	  
Interviewer: Hvilken følelse får du, når du benytter Ubers app? 406	  
 407	  
Daniel: Jamen ikke en speciel anderledes følelse end jeg tror jeg umiddelbart har det på tidspunktet. 408	  
Det er ikke fordi jeg tænker ”woow, nu skal jeg bruge Ubers app”. Men det er klart, den gør mit liv 409	  
lettere, så det er ikke fordi jeg er negativ, når jeg går ind i den  410	  
 411	  
Interviewer: Hvilken følelse får du, når du venter på chaufførens ankomst? Hvis du fx skal venter i 412	  
længere tid end du havde regnet med?  413	  
 414	  
Daniel: Jeg tror det er ligemeget hvem man er, så er det måske ikke verdens sjoveste ting at vente, 415	  
men den her funktion med, at du kan se hvor bilen er på kortet hele tiden og følge den indtil det er, 416	  
at den kommer frem, det gør vel ventetiden lidt mere overkommelig, fordi du ved lige præcis hvor 417	  
han er henne og hvornår du kan forvente ham der. Ringer du efter en almindeflig taxa og han siger 418	  
5 min., jamen så er du ikke sikker på, at han er der inden for 5 min. Her der kan jeg følge bilen og 419	  
jeg kan vente med at gå ud på vejen indtil den er der  420	  
 421	  
Interviewer: Hvilken følelse får du, når du kører med Uber?  422	  
 423	  
Daniel: Jamen det er en fin følelse. Det er en god følelse. Altså, jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Det 424	  
er en god følelse, det er en dejlig følelse at blive kørt frem og tilbage. Det er jo lækkert med sin 425	  
egen personlige chauffør - så ikke så personlig, men det er min chauffør 426	  
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 427	  
Interviewer: Hvilken indflydelse har dine personlige værdier på din brug af Uber?  428	  
 429	  
Daniel: ….. 430	  
 431	  
Interviewer: Hvis du skal se det i forhold til den problematik det er lige nu … 432	  
 433	  
Daniel: I forhold til problematikken, så tror jeg politisk set, der har jeg måske ikke sat mig nok ind i 434	  
det, men jeg mener at det skal være en fair form for konkurrence. Uden at have sat mig så dybt ind i 435	  
det politiske, så vil jeg jo mene, at Uber skal have en lige så fair chance for at være i 436	  
transportbranchen, som de almindelige taxaselskaber skal have 437	  
 438	  
Interviewer: Så din holdning til forretningsmodellen er positiv?  439	  
 440	  
Daniel: Helt sikkert  441	  
 442	  
Interviewer: Hvilke parametre tror du, at Uber brander sig på?  443	  
 444	  
Daniel: Jeg tror at Uber brander sig på at de er billigere. Det må være hovedårsagen. De er billigere 445	  
og det er lettere. Jeg tror hovedsageligt, at de brander sig på prisen. Det må være det, der tiltrækker 446	  
flest kunder  447	  
 448	  
Interviewer: Uber brander sig faktisk meget på sikkerhed. Hvad tænker du om det?  449	  
 450	  
Daniel: Det ved jeg sgu ikke om jeg synes er lidt misvisende. Der har jo været de her ting med at, 451	  
uden at have sat mig for meget ind i det, men noget om forsikring og at man ikke er ordentligt 452	  
forsikret, når man kører Uber osv., uden at jeg har styr på facts. Men jeg kan godt forstå hvis de 453	  
mener sikkerheden omkring det her med, at du kører med en chauffør og de ved hvem chaufføren 454	  
er, de kan følge bilen – de ting jeg var inde på tidligere. Det er klart, så kan de godt brande sig på 455	  
sikkerheden  456	  
 457	  
Interviewer: Hvad synes du om Ubers konkurrencer på deres Facebook-side? Hvis du kender til 458	  
dem?  459	  
 460	  
Daniel: Jeg kender ikke så meget til Ubers konkurrencer på deres Facebook-sider  461	  
 462	  
Interviewer: Hvordan kan det være? 463	  
 464	  
Daniel: Personligt interesserer jeg mig ikke så meget for konkurrence på Facebook og jeg er ikke 465	  
bekendt med nogen konkurrencer fra Ubers side. 466	  
 467	  
Interviewer: Hvad synes du om Ubers kampagner?  468	  
 469	  
Daniel: Jeg har ikke set så mange kampagner. Jeg tror bare jeg var tidligt ude og havde hørt lidt nys 470	  
om det og så har jeg brugt app’en siden. Så jeg har måske ikke gået så meget op for mig, som det 471	  
ville gøre for andre mennesker, der ikke brugte app’en  472	  
 473	  
Interviewer: Hvilken betydning har dine venner og families holdnings på dit syn på Uber?  474	  
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 475	  
Daniel: Jeg ved ikke om det har den store betydning. De fleste af mine venner tager jeg Uber 476	  
sammen med og min familie har ikke rigtig nogen holdning til det, men jeg ved da at mine 477	  
kolleager og chefer også er begyndt at bruge Uber. Det er ligesom begyndt at gå op for folk, at det 478	  
er en god virksomhed og en troværdig virksomhed, som der er værd at benytte sig af  479	  
 480	  
Interviewer: Har det så nogen betydning at dine venner bruger Uber? 481	  
 482	  
Daniel: I dette tilfælde har det ikke nej. Jeg tror jeg var den første i min vennegruppe til at benytte 483	  
mig af Uber, og jeg er så positivt overrasket over produktet, at det ikke betyder så meget for mig. 484	  
 485	  
Interviewer: Hvilken betydning har andres kommentarer på Facebook for dig?  486	  
 487	  
Daniel: Ingen. Absolut ingen. Det kunne ikke røre mig mindre hvad andre skriver på Facebook om 488	  
Uber 489	  
 490	  
Interviewer: Hvorfor påvirker det dig ikke hvad andre skriver? 491	  
 492	  
Daniel: Fordi jeg har dannet mig mit eget indtryk om ydelsen og derfor påvirker det mig ikke 493	  
 494	  
Interviewer: Hvad med Ubers rating på Trustpilot, har det nogen betydning?  495	  
 496	  
Daniel: Ikke i mit tilfælde. Jeg tror, at efter al’ den her problematik der ligesom er kommet frem i 497	  
medierne nu, jamen hvis man nu gik ind og tjekkede Trustpilot – uden at vide det – lad os sige at de 498	  
havde en lidt negativt stemt inde på Trustpilot, jamen så kan det godt være, at det havde en 499	  
indvirkning, men nu var jeg tidligt ude og i gang med app’en og jeg har altid haft en 500	  
succesoplevelse med det. Hvordan er de ratet på Trustpilot?  501	  
 502	  
Interviewer: Ikke specielt godt. Det er lidt ”in between” 503	  
 504	  
Daniel: Nej okay 505	  
 506	  
Interviewer: Hvilken betydning har medierne på din holdning til Uber?  507	  
 508	  
Daniel: Ikke det store. Det er lidt ligesom jeg også svarede tidligere. Jeg synes altid at jeg har haft 509	  
positive oplevelser med det, så det er svært ligesom at blive påvirket i en negativ retning, når jeg 510	  
selv bruger det hver weekend og aldrig rigtig har oplevet noget negativt 511	  
 512	  
Interviewer: Har du tillid til, at chaufføren og hans ekspertise kan opfylde dine behov og ønsker?  513	  
 514	  
Daniel: Ja. Mine behov er måske ikke så slemme - det er at få mig fra A til B og sørge for, at jeg er 515	  
godt tilpas. Altså det kræver jo egentlig bare, at du er en flink person, der kan finde ud af at køre en 516	  
bil, så jeg vil mene at jeg ikke har så høje krav. Men ekspertise i form af en almindelig uddannet 517	  
taxachauffør, der må der jo være nogle mangler. Det er bare ikke nogle mangler, jeg har behov for, 518	  
når jeg kører Uber 519	  
 520	  
Interviewer: Har du tillid til, at chaufføren er oprigtig interesseret i din trivsel og velvære?  521	  
 522	  
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Daniel: Ja, det synes jeg vel. Hvis det er taget ud fra, at han skal køre ordentligt, så jeg ikke 523	  
kommer galt af sted, så ja, men udover det, hvis det er noget personligt om mig, så nej  524	  
 525	  
Interviewer: Hvad mener du med personligt? 526	  
 527	  
Daniel: Det påvirker mig ikke, om chaufføren virker som om, han er interesseret i mig som person 528	  
og hvad jeg har at fortælle 529	  
 530	  
Interviewer: Har du intentioner om at bruge Uber i fremtiden og hvorfor?  531	  
 532	  
Daniel: Ja, det har jeg. Jeg fortsætter med at bruge det, fordi det er billigt og fordi det er nemt og 533	  
enkelt og jeg altid har haft gode oplevelser med det  534	  
 535	  
Interviewer: Har du intentioner om, at fortælle om Uber til andre? 536	  
 537	  
Daniel: Jeg har ikke tænkt mig at stille mig ud på Dronning Louises bro og sidde og holde foredrag 538	  
omkring det, men hvis folk spøger mig, så skal jeg da være velkommen til at dele min holdning  539	  
 540	  
 541	  
 542	  
 543	  
 544	  
 545	  
 546	  
 547	  
 548	  
 549	  
 550	  
 551	  
 552	  
 553	  
 554	  
 555	  
 556	  
 557	  
 558	  
 559	  
 560	  
 561	  
 562	  
 563	  
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Transskribering 3 564	  
 565	  
Interviewer: Rikke og Maria 566	  
Respondent: Stina Rathsach Andersen 567	  
27. maj 2016 568	  
 569	  
Interviewer: Hvorfor begyndte du at bruge Uber?  570	  
 571	  
Stina: Jeg begyndte at bruge Uber fordi at det var billigere. Det tror jeg var den første ting. Og så 572	  
synes jeg, at så snart jeg begyndte at bruge app’en, så synes jeg det virkede meget let og 573	  
tilgængeligt - og tilregneligt 574	  
 575	  
Interviewer: Hvad synes du om Uber – og hvorfor? 576	  
 577	  
Stina: Jeg kan rigtig godt lide Uber. Jeg kan godt lide Uber fordi det igen, er langt billigere end 578	  
hvis du skal køre med en taxa. De er generelt sødere - sikkert fordi at man har det her ratingsystem, 579	  
som man bliver dømt på. Jeg synes også at de er tilregnelige, de kommer når man kalder på dem - 580	  
eller ikke når man kalder på dem, men de kommer. Og man kan følge deres status og følge hvornår 581	  
man skal gå ud på vejen og om man lige kan tage en slurk til  582	  
 583	  
Interviewer: Har du haft nogen dårlige oplevelser med Uber?  584	  
 585	  
Stina: Nej, jeg vil ikke sige dårlige oplevelser. Jeg havde en Uber-chauffør, der var lidt sur, 586	  
irritabel, ikke så snakkesalig og så blev jeg også lidt irritabel. Men ikke nogle dårlige oplevelser. 587	  
Jeg havde en, der var enormt snakkesalig og som begyndte at fortælle hvor mange penge kan tjente 588	  
på det her Uber-kørsel og at han ikke indberettede det til skat. Og det blev jeg selvfølgelig lidt 589	  
irriteret over, for jeg har jo fulgt lidt med i avisen også og det er jo et stort problem. Så derfor så 590	  
blev jeg lidt provokeret af, at de tjener faktisk så meget uden at indberette det til skat 591	  
 592	  
Interviewer: Er der andet der lige falder dig ind – sådan helt generelt?  593	  
 594	  
Stina: Nej. Ikke udover det jeg har sagt  595	  
 596	  
Interviewer: Hvad tænker du når du hører eller ser brand navnet Uber?  597	  
 598	  
Stina: Jamen jeg tænker først og fremmest, at det er billigt – og nemt. Til gengæld kan jeg ikke lade 599	  
være med at tænke på den debat om Uber, som medierne har haft fokus på den seneste tid. Det har 600	  
fyldt meget i medierne, så det er svært at undgå andet  601	  
 602	  
Interviewer: Hvad synes du om pris/værdi forholdet hos Uber?  603	  
 604	  
Stina: Det er jeg super pjattet med. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes jo det er meget billigere. 605	  
Men jeg synes også at der skal være en fair konkurrence, så jeg synes ikke det er helt fair, at der 606	  
ikke er de samme krav om indberetning til skat. Men altså hvis jeg skal se egoistisk på det, så synes 607	  
jeg det er meget bedre end at bruge taxaer, så jeg vælger også at bruge Uber i stedet for taxaer   608	  
 609	  
Interviewer: Hvor stor en betydning har prisen for dit valg af transport?  610	  
 611	  
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Stina: Det er næsten alfaomega for mig. Eller nej undskyld, det er det faktisk ikke. Det tager jeg 612	  
lige i mig igen. Fordi jeg vil også gerne have noget, der er rart og behageligt og være i, så prisen er 613	  
faktisk ikke alt. Men jeg synes faktisk der er en rigtig god kombination mellem både at man føler 614	  
sig tilpas når man kører med dem og at de er imødekommende og venlige og så er prisen 615	  
selvfølgelig derefter. Og bilerne er altid rene 616	  
 617	  
Interviewer: Hvad synes du om prisniveauet hos Uber? Du har lidt været inde på det  618	  
 619	  
Stina: Jeg har været lidt inde på det, ja, men jeg vil meget gerne lige gentage mig selv. Jeg synes 620	  
det er rigtig fint 621	  
 622	  
Interviewer: Hvilken betydning har bilens udseende for dig?  623	  
 624	  
Stina: Den er jeg fuldstændig ligeglad med  625	  
 626	  
Interviewer: Hvad med chaufførens påklædning, har det en betydning for dig?  627	  
 628	  
Stina: Nej 629	  
 630	  
Interviewer: Hvad synes du om serviceoplevelsen hos Uber?  631	  
 632	  
Stina: Jamen jeg synes generelt er den rigtig fin. Jeg har kun oplevet en, der ikke rigtig gad at 633	  
snakke, men ellers er alle glade 634	  
 635	  
Interviewer: Hvad er din mening om Ubers app? 636	  
 637	  
Stina: Den kan jeg også rigtig godt lide. Den er lettilgængelig. Den er nem at bruge. Det er den 638	  
samme uanset hvilket land du er i. Og det er nemt at følge. En ting der kunne være meget fedt det er 639	  
jo at se hvor mange point man selv har – sin egen rating, hvilket man ikke kan. Men ellers så synes 640	  
jeg den er meget nem at bruge - og transparent i forhold til hvad er det egentlig du betaler for, hvor 641	  
meget er du det du betaler og hvad er længden på turen osv. Så hvis man vil nørde lidt, så kan man 642	  
ligesom gennemskue timepriser og andet  643	  
 644	  
Interviewer: Hvilke funktioner har en betydning for dig, når du bruger Ubers app?  645	  
 646	  
Stina: Det er vigtigt for mig. Først og fremmest at kunne se hvad prisen er, hvor meget jeg kan 647	  
blive ”bonnet” - og selvfølgelig også at se hvor lang tid jeg skal vente på, at bilen kommer. Det tror 648	  
jeg primært er de to ting 649	  
 650	  
Interviewer: Hvad er din holdning til Ubers ratingsystem i deres app?  651	  
 652	  
Stina: Jeg synes den er rigtig god, fordi den motiverer taxachaufførerne til at yde en ekstra service. 653	  
Dog synes jeg det kunne være meget fedt, hvis man kunne få lov til at se sin egen rating og så er det 654	  
svært for dig at vælge på baggrund af din rating. For der får man bare at vide, at du har fået en 655	  
chauffør, der er på vej. Og så skal du se en rating, men så skal du så afbestille med det samme, hvis 656	  
du ikke vil have den person. Men jeg tror omvendt at de så kan fravælge mere ud fra den rating de 657	  
får, fordi de sikkert får en liste med nogle de har. De her de er i nærheden, de vil gerne have en 658	  
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chauffør - så kan de vælge ud fra den liste. Så på en eller anden måde kunne det være rart, hvis 659	  
funktionaliteten også gik den anden vej 660	  
 661	  
Interviewer: Hvilken betydning har chaufførens køreevner for dig?  662	  
 663	  
Stina: Det er jo selvfølgelig ret vigtigt at han kan finde ud af at køre bil. Og i og med at der ikke 664	  
stilles så mange krav til en Uber-chauffør køreevne, så kan man jo stille spørgsmålstegn ved 665	  
sikkerheden. Jeg har ikke oplevet nogle situationer endnu, hvor jeg ikke følte mig tryg, men jeg 666	  
tænker dog over det, når jeg kører med dem - om de kører ordentligt 667	  
 668	  
Interviewer: Hvilken betydning har chaufførens adfærd for dig?  669	  
 670	  
Stina: Meget. Nu bliver mit humør jo lidt påvirket af hvordan de selv er. Så hvis de er sure, jamen 671	  
så bliver jeg også sur. Og omvendt, hvis de er glade, så er jeg glad. Så det har stor betydning 672	  
 673	  
Interviewer: Hvilken betydning har det for dig, at chaufføren er en privatperson?  674	  
 675	  
Stina: Det var lidt specielt i starten. Der var det sådan lidt underligt, at det hele var privat og at de 676	  
kørte mig. Det der kundeforhold havde jeg lidt svært ved at skelne mellem. Men jeg synes egentligt 677	  
det virker meget naturligt, når man kører med dem  678	  
 679	  
Interviewer: På hvilken måde føler du dig tryg, når du kører med Uber?  680	  
 681	  
Stina: Jeg synes deres adfærd gør meget, hvis de er rare og behagelige, så føler jeg mig også tryg 682	  
 683	  
Interviewer: hvilken følelse får du, når du benytter Ubers app?  684	  
 685	  
Stina: Yes, det er nemt og dejligt 686	  
 687	  
Interviewer: Hvilken følelse får du, når du venter på chaufførens ankomst?  688	  
 689	  
Stina: Jeg tæller bare ned  690	  
 691	  
Interviewer: Men kan du blive irritabel hvis du f.eks. skal vente lang tid? 692	  
 693	  
Stina: Altså hvis der går længere tid end der står, så er det da irriterende, men ellers kan man jo på 694	  
forhånd se hvornår den kommer - så man kan lave noget andet, mens man venter 695	  
 696	  
Interviewer: Og hvilken følelse får du, når du kører med Uber?  697	  
 698	  
Stina: Så synes jeg det er rart at tænke på de penge, jeg sparer. Og jeg kommer hurtigt frem - 699	  
sikkert  700	  
 701	  
Interviewer: Hvilken indflydelse har dine personlige værdier på din brug af Uber?  702	  
 703	  
Stina: Hvis jeg svarer anderledes, så er det fordi, at jeg ikke forstod spørgsmålet. Men der er nogle 704	  
ting, hvor de ikke stemmer helt overens, fordi jeg synes måske ikke det er helt fair, at der er så stor 705	  
forskel på den måde, de krav der stilles til taxachaufførerne over for Uber-chaufførerne og jeg synes 706	  
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heller ikke det er helt fair, at Uber-chaufførerne ikke indberetter skat. Men den følelse er jo 707	  
tydeligvis ikke stor nok til, at jeg fravælger Uber frem for taxachaufførerne. Så jeg tror at det 708	  
bunder i at jeg generelt føler, at Uber-chaufførerne er langt mere venlige og imødekommende end 709	  
taxachaufførerne er. Og så er prisen også bare betydeligt lavere med Uber og derfor tager jeg den. 710	  
Men hvis jeg skal se helt på mine egne værdier, så ville jeg selvfølgelig hellere køre taxa. Jeg synes 711	  
bare ofte, at de ikke er så behagelige eller rare at køre med 712	  
 713	  
Interviewer: Så hvad er din holdning til Ubers forretningsmodel?  714	  
 715	  
Stina: Den måde de bygger det op på, der er der et andet incitament struktur for chaufførerne i 716	  
forhold til en taxachauffør, som jeg godt kan lide. Jeg synes så bare, at man er nødt til at ændre på 717	  
lovgivningen, som gør at der stilles højere krav til Uber-chaufførerne og indberetning. Men 718	  
konkurrence er jo altid godt på markedet, for jeg synes også at taxachaufførerne har brug for 719	  
konkurrence, så jeg synes det er godt, at de bliver udfordret. Det skal bare være på en fair måde 720	  
 721	  
Interviewer: Hvilke parametre tror du, at Uber Brander sig på?  722	  
 723	  
Stina: Selvfølgelig at det er langt mere enkelt og billigere at bruge dem, det er nemmere. Jeg ved 724	  
ikke hvor meget de bruger bæredygtighed, men der ligger også noget bæredygtighed i samkørsel, så 725	  
i og med at et af deres argumenter også er samkørsel, så kan der ligge noget bæredygtighed i det. 726	  
Men jeg tror mest at det er tilgængeligheden og den nemme måde og servicere på - og så prisen  727	  
 728	  
Interviewer: Uber brander sig blandt andet på sikkerhed. Hvad tænker du om det?  729	  
 730	  
Stina: Det forstår jeg ikke lige. I og med at de ikke stiller så forfærdelig mange krav til 731	  
chaufførerne, så forstår jeg ikke lige sikkerhed. Jeg ved heller ikke hvor mange test og andet, 732	  
chaufførerne skal igennem, for at de kan registrere sig som Uber-chauffører. Umiddelbart tænker 733	  
jeg ikke, at det er så meget. Det er forholdsvis nemt at oprette den app der, også hvis du skal være 734	  
Uber-chauffør. Så sikkerhed vil jeg ikke sige var så god 735	  
 736	  
Interview: Hvis du ikke synes sikkerheden er god, hvorfor bruger du så Uber? 737	  
 738	  
Stina: Jeg tror det er fordi jeg antager, at selvfølgelig kan de godt køre bil. Men ja, det er nok den 739	  
ting jeg har været mest nervøs over, men omvendt, jeg har også siddet i bil med nogle 740	  
taxachauffører som kørte rigtig skidt 741	  
 742	  
Interviewer: Hvad synes du om Ubers konkurrence på deres Facebook side?  743	  
 744	  
Stina: Dem har jeg ikke kendskab til 745	  
 746	  
Interviewer: Hvorfor har du ikke kendskab til dem?  747	  
 748	  
Stina: Jeg har hverken set Ubers Facebook side eller ledt efter noget lignende. 749	  
 750	  
Interviewer: Hvad synes du om Ubers kampagner?  751	  
 752	  
Stina: Dem har jeg heller ikke kendskab til  753	  
 754	  
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Interviewer: Hvilken betydning har dine venner og families holdning på dit syn på Uber?  755	  
 756	  
Stina: Ingen betydning 757	  
 758	  
Interviewer: Hvorfor har det ingen betydning? 759	  
 760	  
Stina: Jeg har min egen holdning som jeg handler efter. Folk har forskellige syn og nogle er enten 761	  
for eller imod, sådan vil det altid være. Hvis jeg en dag hører en forfærdelig historie fra familie og 762	  
venter skal jeg selvfølgelig ikke afvise at jeg ændrer min holdning og derved får familiens og 763	  
venners syn på Uber en betydning 764	  
 765	  
Interviewer: Hvilken betydning har folks kommentarer på Facebook for dig?  766	  
 767	  
Stina: Ingen betydning  768	  
 769	  
Interviewer: Hvordan kan det være? 770	  
 771	  
Stina: Igen, alle har forskellige holdninger. Skrækhistorier vil umiddelbart være det eneste der kan 772	  
have en betydning 773	  
 774	  
Interviewer: Hvilken betydning har Ubers rating på Trustpilot for dig?  775	  
 776	  
Stina: Den har jeg ikke set 777	  
 778	  
Interviewer: Hvilken betydning har medierne på din holdning til Uber?  779	  
 780	  
Stina: Jeg tror jeg er blevet påvirket delvist af medierne i og med jeg har fulgt situationen og fulgt 781	  
historien, så påvirker det selvfølgelig det etiske omkring det at bruge app’en. Og i og med der er 782	  
flere og flere steder i udlandet, hvor man simpelthen lukker Uber ned, så bekræfter det lidt det 783	  
etiske argument i at Uber ikke helt er fair konkurrence  784	  
 785	  
Interviewer: Har du tillid til, at chaufføren og hans ekspertise kan opfylde dine ønsker og behov?  786	  
 787	  
Stina: Ja, det vil jeg sige. Altså mit behov er jo ikke så stort, så det vil jeg sige. Men igen, jeg har 788	  
heller ikke haft så mange dårlige oplevelser med Uber, så derfor har det været fint indtil videre 789	  
 790	  
Interviewer: Har du tillid til, at chaufføren er oprigtig interesseret i din trivsel og velvære?  791	  
 792	  
Stina: Ja, jeg synes egentlig de er. Jeg synes egentlig de er meget søde. Ja  793	  
 794	  
Interviewer: Har du intentioner om at bruge Uber i fremtiden – og hvorfor? 795	  
 796	  
Stina: Ja. Jamen så længe jeg bliver ved med at få gode oplevelser med Uber, så vil jeg bruge det. 797	  
Så længe prisen stadig er meget lavere end hvis det er taxa, så vil jeg bruge dem. Hvis der begynder 798	  
at ske noget med prisen, selvfølgelig så vil jeg nok ret hurtigt hoppe over til taxa, for lidt at forsvare 799	  
mit etiske holdning. Men så længe det ser ud nu, så vil jeg stadig fortsat bruge Uber 800	  
 801	  
Interviewer: Har du intentioner om at fortælle andre om Uber – og hvorfor?  802	  
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 803	  
Stina: Jamen jeg fortæller da folk, at jeg bruger Uber. Og jeg fortæller også hvor nemt det er og 804	  
hvor rart det er, at så bestiller man en og så ved man den kommer om et hvis antal minutter og at 805	  
man sparer langt flere penge ved at bruge Uber. Men jeg fortæller også om min etiske holdninger til 806	  
det - som er lidt modsigende 807	  
 808	  
 809	  
 810	  
 811	  
 812	  
 813	  
 814	  
 815	  
 816	  
 817	  
 818	  
 819	  
 820	  
 821	  
 822	  
 823	  
 824	  
 825	  
 826	  
 827	  
 828	  
 829	  
 830	  
 831	  
 832	  
 833	  
 834	  
 835	  
 836	  
 837	  
 838	  
 839	  
 840	  
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Transskribering 4 841	  
 842	  
Interviewer: Rikke og Maria 843	  
Respondent: Lotte Jørgensen 844	  
3. juni 2016 845	  
 846	  
Interviewer: Hvorfor begyndte du at bruge Uber?  847	  
 848	  
Lotte: Fordi at jeg havde hørt, at var billigere end at tage en taxa fra en veninde 849	  
 850	  
Interviewer: Hvad synes du om Uber og hvorfor?  851	  
 852	  
Lotte: Jeg synes at det har fungeret rigtig fint. De kommer til tiden og man kan se ratings på 853	  
chaufførerne, hvilket jeg synes er rigtig rart 854	  
 855	  
Interviewer: Har du haft nogle dårlige oplevelser med Uber?  856	  
 857	  
Lotte: Nej, det har jeg ikke, tværtimod. De er altid søde og venlige, man kan få opladt sin telefon 858	  
og man kan nærmest få en øl af dem. Der er intet negativt at sige om det 859	  
 860	  
Interviewer: Er der andet, der falder dig ind, når vi snakker Uber?  861	  
 862	  
Lotte: Ikke sådan lige umiddelbart. I hvert fald ikke noget sådan negativt. Jeg synes det fungerer 863	  
rigtig rigtig fint  864	  
 865	  
Interviewer: Hvad tænker du, når du hører eller ser brand navnet Uber?  866	  
 867	  
Lotte: Jeg tænker fedt koncept, fedt fundet på. Jeg elsker at folk de bruger det 868	  
 869	  
Interviewer: Hvad synes du om pris/værdi forholdet hos Uber?  870	  
 871	  
Lotte: Altså det synes jeg jo er perfekt i forhold til når man er vant til at bruge taxa. Der får du jo 872	  
nærmest kun halvdelen af hvad du får ved Uber - altså til den halve pris 873	  
 874	  
Interviewer: Hvor stor en betydning har prisen for dit valg af transport?  875	  
 876	  
Lotte: Den har rigtig stor betydning 877	  
 878	  
Interviewer: Hvorfor tager du så ikke det offentlige som er betydeligt billigere? 879	  
 880	  
Lotte: Jamen jeg har et godt job, og tjener OK. Så lige på det punkt er jeg villig til at betale ekstra 881	  
for at køre med Uber i forhold til en billig busbillet. Og så er Uber også hurtigere og nemmere end 882	  
bus og tog 883	  
 884	  
Interviewer: Hvad synes du om prisniveauet hos Uber? Du har lidt været inde på det 885	  
 886	  
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Lotte: Jamen altså jeg synes jo det er perfekt at man kun skal betale halvdelen af det i forhold til 887	  
hvad en taxa koster, for jeg synes generelt det er rigtig dyrt at tage en taxa. Så jeg synes jo niveauet 888	  
ligger hvor det skal og det er jo også derfor at man bruger det  889	  
 890	  
Interviewer: Hvilken betydning har bilens udseende for dig?  891	  
 892	  
Lotte: Overhovedet intet. Jeg kunne ikke være mere ligeglad. Det er kun taxachaufførernes ratings, 893	  
der har noget at sige 894	  
 895	  
Interviewer: Hvad med chaufførens påklædning – har det nogen betydning?  896	  
 897	  
Lotte: Overhovedet ikke. Jeg kunne ikke være mere ligeglad 898	  
 899	  
Interviewer: Hvad synes du om serviceoplevelsen hos Uber? 900	  
 901	  
Lotte: Jeg synes den er helt i top. Jeg synes det er fedt at så komme ind i en bil, hvor folk de rent 902	  
faktisk gider at køre med en  903	  
 904	  
Interviewer: Hvad er din mening om Ubers app? 905	  
 906	  
Lotte: At den fungerer upåklageligt. Altså den er perfekt. Der er ingenting. Du får kvitteringer og 907	  
du kan se alt. Altså det synes jeg er perfekt. Jeg har ikke oplevet break downs 908	  
 909	  
Interviewer: Hvilke funktioner har en betydning for dig, når du bruger Ubers app?  910	  
 911	  
Lotte: Det er ratings og så det der med kvitteringen og så synes jeg det er rigtig smart det der med, 912	  
at man ligesom kan se bilerne, som kører sådan rundt, så man kan trykke på den. Det synes jeg er 913	  
fedt 914	  
 915	  
Interviewer: Så hvad er din holdning til Ubers ratingsystem i deres app?  916	  
 917	  
Lotte: Jamen jeg synes det fungerer godt. Altså jeg synes det er fedt, det der med at man kan gå ind 918	  
og se - nu er jeg ikke selv så god til at gå ind og rate - men jeg synes det er fedt nok, at der er andre, 919	  
der gør det 920	  
 921	  
Interviewer: Hvorfor rater du ikke? 922	  
 923	  
Lotte: Det er også rigtig dårlig stil, men jeg glemmer det 924	  
 925	  
Interviewer: Hvilken betydning har chaufførens køreevner for dig?  926	  
 927	  
Lotte: Altså det har jo en betydning i forhold til om man føler sig sikker i bilen, men det er lidt det 928	  
samme, hvis du sætter dig ind i en taxa. Du kan jo aldrig nogensinde rigtig vide det. Men jeg vil 929	  
sige hvis jeg så en rating, hvor der stod, at personen kørte som død og helvede, så ville jeg måske 930	  
vælge en anden  931	  
 932	  
Interviewer: Hvilken betydning har chaufførens adfærd for dig?  933	  
 934	  
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Lotte: Det samme som hvis jeg tog en taxa. Altså det betyder noget hvordan mennesker de 935	  
behandler hinanden generelt  936	  
 937	  
Interviewer: Hvilken betydning har det for dig, at chaufføren er en privatperson?  938	  
 939	  
Lotte: Ikke rigtig noget. Det tænker jeg ikke sådan så meget over. Jeg synes at når man kører på 940	  
den måde, så er det professionelt, så han er ikke privatperson for mig, han er en chauffør - og 941	  
dermed er der et professionelt forhold 942	  
 943	  
Interviewer: På hvilken måde føler du dig tryg når du kører med Uber?  944	  
 945	  
Lotte: Igen, på samme måde som når jeg kører taxa. Ikke rigtig, men alligevel lidt. Det eneste jeg 946	  
lige sådan kan se, det er det der med, at man kan se ratingen. Så derfor så føler man sig mere tryg i 947	  
forhold til hvis man kan se piger har været inde og skrive et eller andet. Så tænker man ikke ”ja 948	  
okay, det her er en eller anden dårlig chauffør eller han er dårlig selskab” 949	  
 950	  
Interviewer: Hvilken følelse får du, når du benytter Ubers app?  951	  
 952	  
Lotte: Når det fungerer så bliver man jo generelt glad. Altså, alle apps der fungerer bliver man jo 953	  
glad af  954	  
 955	  
Interviewer: Hvilken følelse får du, når du venter på chaufførens ankomst?  956	  
 957	  
Lotte: Altså al ventetid er jo irriterende, men nu bor jeg på Christianshavn og der er jo altid nogle i 958	  
området, så jeg har aldrig prøvet at vente i særlig lang tid 959	  
 960	  
Interviewer: Hvilken følelse får du, når du kører med Uber?  961	  
 962	  
Lotte: En fed følelse fordi man selv får lov til at bestemme musik og de har tit tyggegummi og øl 963	  
og du kan få ladt din telefon op og du ved altså - det er altid hyggeligt. Også fordi det er lidt privat, 964	  
så man sådan snakker med dem mere end hvad man gør i en taxa 965	  
 966	  
Interviewer: Hvilken indflydelse har dine personlige værdier på din brug af Uber?  967	  
 968	  
Lotte: Det har vel ikke sådan den store betydning, når nu at man skal fra A til B. Det er jo det 969	  
samme, som hvis man tager en metro. Altså, du skal bare frem  970	  
 971	  
Interviewer: Hvad med dine personlige værdier, i forhold til de problemstillinger der er med Uber i 972	  
medierne? 973	  
 974	  
Lotte: Umiddelbart er det ikke sådan noget, som jeg har tænkt over i og med at prisen for mig er så 975	  
vigtig, så er det ikke der, jeg ligesom tjekker det ud. Selvfølgelig synes jeg ikke det er i orden, hvis 976	  
man snyder systemet osv., men det er ikke noget jeg rigtig tager mig af, fordi det er så billigt 977	  
 978	  
Interviewer: Hvad er din holdning til Ubers forretningsmodel?  979	  
 980	  
Lotte: Det er jo smart og det er jo ikke fordi jeg tænker, at de bruger børnearbejde. Jeg tænker 981	  
måske ikke så meget over det, hvilket man nok burde. Det gør jeg ikke 982	  
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 983	  
Interviewer: Hvilke parametre tror du, at Uber brander sig på?  984	  
 985	  
Lotte: Billig taxa, god app, søde chauffører. Du kan få alt hvad du vil i en taxa … eller en Uber 986	  
 987	  
Interviewer: Uber brander sig blandt andet på sikkerhed. Hvad tænker du om det?  988	  
 989	  
Lotte: I forhold til hvad man sådan har hørt også i andre lande, måske primært USA, så tænker jeg, 990	  
at det giver ikke så meget mening. Men jeg kan godt se med ratingsystemet at så ville det fungere 991	  
fint. Eller det er noget de tænker over, men man ved jo aldrig rigtig 992	  
 993	  
Interviewer: Hvad synes du om Ubers konkurrencer på deres Facebook side?  994	  
 995	  
Lotte: Jeg har aldrig nogensinde set en konkurrence på Facebook 996	  
 997	  
Interviewer: Der er ellers nogle på deres Facebook side, har du ikke besøgt den? Hvis nej,  998	  
hvorfor? 999	  
 1000	  
Lotte: Nej det har jeg ikke. Ved ikke hvorfor, men jeg er ikke typen der deltager i konkurrencer 1001	  
eller søger efter dem 1002	  
 1003	  
Interviewer: Hvad synes du om Ubers kampagner?  1004	  
 1005	  
Lotte: Jeg har aldrig nogensinde set en 1006	  
 1007	  
Interviewer: Hvilken betydning har dine venner og families holdning på dit syn på Uber?  1008	  
 1009	  
Lotte: Intet, overhovedet  1010	  
 1011	  
Interviewer: Hvorfor har det ingen betydning? 1012	  
 1013	  
Lotte: Det er sjældent vi taler om sådan nogen emner, men så længe det fungerer for mig, er det jo 1014	  
ligegyldigt hvordan de ser på det 1015	  
 1016	  
Interviewer: Hvilken betydning har andres kommentarer på Facebook for dig?  1017	  
 1018	  
Lotte: Intet overhovedet. Altså medmindre det er positivt, fordi negative kommentarer det er jo så 1019	  
individuelt. Vi oplever allesammen noget dårligt hver dag - så intet  1020	  
 1021	  
Interviewer: Hvilken betydning har Ubers rating på Trustpilot for dig?  1022	  
 1023	  
Lotte: På Trustpilot? Intet, for det er ikke noget jeg går ind og så ser på. Det er kun Uber-1024	  
chaufførernes ratings jeg tænker på 1025	  
 1026	  
Interviewer: Hvilken betydning har medierne på din holdning til Uber?  1027	  
 1028	  
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Lotte: Jeg vil sige at den gang det kom ud i forhold til USA, i forhold til alt det der med at folk var 1029	  
blevet voldtaget, der havde det en del betydning. Jeg var nervøs, når jeg skulle sætte mig ind i en 1030	  
Uber, men nu - ikke så meget  1031	  
 1032	  
Interviewer: Hvorfor er du ikke nervøs mere? 1033	  
 1034	  
Lotte: Tænker for at være ærlig ikke ret meget over det 1035	  
 1036	  
Interviewer: Har du tillid til at chaufføren og hans ekspertise kan opfylde dine ønsker og behov?  1037	  
 1038	  
Lotte: Ja, i og med at de har kunne få et dansk kørekort, tænker jeg. Så kan de nok også godt køre 1039	  
bil og så kan de også godt finde ud af at fragte mig fra A til B 1040	  
 1041	  
Interviewer: Har du tillid til, at chaufføren er oprigtig interesseret i din trivsel og velvære?  1042	  
 1043	  
Lotte: Ja selvfølgelig har de det, fordi der er jo ikke nogen af os som er interesseret i at skade andre 1044	  
mennesker. I og med at de også selv sidder i bilen, så vil de jo også selv komme til skade. Det går 1045	  
jeg ud fra, at der ikke er nogen af dem der vil 1046	  
 1047	  
Interviewer: Har du intentioner om at bruger Uber i fremtiden – og hvorfor?  1048	  
 1049	  
Lotte: Helt sikkert. Helt sikkert. Jamen det er billigt og det fungerer og så kan jeg ikke se hvorfor 1050	  
jeg skulle vælge at gøre noget andet 1051	  
 1052	  
Interviewer: Har du intentioner om at fortælle andre om Uber – og hvorfor?  1053	  
 1054	  
Lotte: Det gør jeg hele tiden. Så hver gang der er nogle, der snakker om en taxa, så siger jeg Uber  1055	  
 1056	  
Interviewer: Hvorfor?  1057	  
 1058	  
Lotte: Jamen fordi det er smart og du kan lige gå ind på app’en og der er lige en bil og så er den der 1059	  
inden for 5 minutter. Sådan er det ikke helt med en taxa. Der skal du først lige sidde i kø i 5 1060	  
minutter for at finde ud af at der ikke er nogen taxaer 1061	  
 1062	  
 1063	  
 1064	  
 1065	  
 1066	  
 1067	  
 1068	  
 1069	  
 1070	  
 1071	  
 1072	  
 1073	  
 1074	  
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Transskribering 5 1075	  
 1076	  
Interviewer: Rikke og Maria  1077	  
Respondent: Line Rytter Sørensen 1078	  
28. maj. 2016 1079	  
 1080	  
 1081	  
Interviewer: Hvorfor begyndte du at bruge Uber? 1082	  
 1083	  
Line: Det gjorde jeg, fordi vi var hjemme ved nogle venner helt ude på Amager, som anbefalede 1084	  
det, og vi var sådan lidt fulde, og vi kunne ikke rigtig overskue, hvordan vi skulle komme hjem, og 1085	  
så sagde de, at det var mega billigt med Uber, og det var ret nemt og så videre. Så det var nogle 1086	  
venner, der anbefalede det. 1087	  
 1088	  
Interviewer: Okay 1089	  
 1090	  
Line: Og det var mest på grund af prisen tror jeg. 1091	  
 1092	  
Interviewer: Okay. Hvad synes du om Uber? Og Hvorfor? 1093	  
 1094	  
Line: Jeg synes det er godt, fordi jeg synes, det er fedt, det der med, at man giver noget modspil til 1095	  
taxaerne, at der bliver konkurreret lidt på priserne. Det eneste som jeg har lidt svært ved nogle 1096	  
gange, det er det der med, hvis man er alene pige for eksempel, som i nat, så skal man lige over en 1097	  
grænse ved at sætte sig ind i en fremmed mands bil, for det er oftest mænd som kører de her Uber - 1098	  
det har det i hvert fald været for mig, og det kom jeg lige til at tænke i går inden jeg åbnede bildøren 1099	  
- det egentlig lidt mærkeligt det der med, at man står og venter på en fremmed, der er ved at samle 1100	  
en op, altså hvor ved taxaer, det er som om at, de er autoriserede, så har jeg det meget nemmere 1101	  
med det. Så det er sådan den dårlige side ved det, men et eller andet sted, det er bare så nemt og 1102	  
bestille sådan en Uber, det faktisk nemmere end en taxa. Og du kan se hvor hurtigt eller hvor langt, 1103	  
den er fra dig, og du skal ikke betale i bilen. Amen’ der er bare så mange ting, der vejer op for, at du 1104	  
kan køre med en fremmed. 1105	  
 1106	  
Interviewer: Okay, det er godt at høre. Har du så haft nogle dårlige oplevelser med Uber?  1107	  
 1108	  
Line: Jeg har haft en oplevelse, der var lidt dårlig, altså hvor det ikke var min egen skyld, eller hvad 1109	  
man skal sige, fordi jeg har før, prøvet det der hvor den ikke er kommet til tiden og så kan de jo, 1110	  
fordi de har ens kortoplysninger, så kan man jo få en bøde. Men en ting hvor jeg ikke synes at jeg 1111	  
ku’ ha skylden, det var, at vi var ude og det var faktisk samme sted som den aller første gang, men 1112	  
der kørte vi ude fra Amager og skulle herhjem til Vanløse. Så ham her, han kører bare fuldstændig 1113	  
sindssygt, altså han kører alt for hurtigt gennem byen og han kom over nogle kantstene og sådan og 1114	  
så til sidst begynder han sådan at spørge meget ind til det der med om vi har brugt Uber før, fordi 1115	  
Kasper han snakker jo seriøst bare non-stop på de her ture ik’ os’, hvilket er min kæreste, og så 1116	  
siger han sådan ”ej men øh I ved jo også godt at vi kan anmelde hinanden og sådan, det ku’ være 1117	  
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mega fedt hvis i gav mig 5 stjerner” og sådan noget, og jeg føler mig bare så utilpas fordi han havde 1118	  
seriøst været den ringeste jeg havde kørt med, og så begynder han at spørge meget ind til det her 1119	  
med hvad vi vil give ham af stjerner og sådan noget. Men jeg har aldrig oplevet den der frygt man 1120	  
har med fremmede omkring - åh hvad er det nu lige for en person vi sætter os ind ved - jeg har ikke 1121	  
oplevet at det sådan har været anmassende på nogen måder. 1122	  
 1123	  
Interviewer: Nå okay, er der ellers generelt et eller andet du lige tænker, eller så går vi videre.  1124	  
 1125	  
Line: Nej 1126	  
 1127	  
Interviewer: Hvad tænker du, når du hører eller ser brand navnet Uber? 1128	  
 1129	  
Line: Altså først og fremmest tænker jeg på, at det har været billigt, eller at det er billigt, og det er 1130	  
en løsning, jeg godt selv kan lide at bruge, men det næste jeg tænker på er selvfølgelig alle de her 1131	  
fights, der har været, som har været i medierne mellem taxa og Uber og sådan noget. Der tror jeg 1132	  
egentlig lidt, at man prøver sådan at finde ud af, hvor man selv står i forhold til det. Jeg kan godt 1133	  
forstå hvorfor taxachaufførerne ligesom råber op, men på den anden side, så synes jeg egentlig 1134	  
også, at det er okay, at der er konkurrence på markedet så altså jeg bliver jo ved med at bruge Uber, 1135	  
men det skal lige siges, at jeg har altså også brugt taxa en gang i mellem, men det er for eksempel 1136	  
hvis jeg har min cykel – det er så sjældent at der er en UberBike til rådighed, så bruger jeg taxa i 1137	  
stedet.  1138	  
 1139	  
Interviewer: Så hvis Uber ikke er en mulighed, f.eks. når der ikke er en UberBike ledig, så bruger 1140	  
du taxa? Ellers bruger du helst Uber? 1141	  
 1142	  
Line: Det har lidt at gøre med situationen. Hvis jeg har et okay rådighedsbeløb eller lige har fået 1143	  
løn og står lidt fuld en aften i byen og bare vil hurtigt hjem, så kan jeg sagtens finde på at tage en 1144	  
taxa, fordi de er synlige og lige foran mig. Jeg skal ikke til at bestille eller vente. Men hvis det 1145	  
kniber med pengene, og bilen alligevel skal køre ud til det sted jeg er, så tager jeg en Uber. Den er 1146	  
alligevel nemmere at bestille end en taxa. Hvis jeg har cykel med mig, vejret er dårligt, og der ikke 1147	  
er en Uberbike, så tager jeg en taxa. 1148	  
 1149	  
Interviewer: Hvad synes du så om pris/værdi forholdet hos Uber?  1150	  
 1151	  
Line: Jamen jeg synes det er mega godt, altså i starten der var jeg virkelig sådan wow, jeg får 1152	  
nøjagtig det samme som jeg får i en taxa for den halve pris. 1153	  
 1154	  
Interviewer: Hvor stor en betydning har prisen så på dit valg af transport? 1155	  
 1156	  
Line: Den har en kæmpe betydning, fordi jeg bruger jo stadigvæk Uber. 1157	  
 1158	  
Interviewer: Ja, så det er vigtigt at det er billigt? 1159	  
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 1160	  
Line: Ja, men det er også lidt svært fordi altså hvis jeg nu står og tænker, jeg skal hjem eller jeg 1161	  
skal et eller andet sted hen, og det skal gå hurtigt og jeg så står mellem taxaen og Uber, så tjekker 1162	  
jeg altid Uber, før jeg tjekker taxa, og det er derfor at jeg tror, at prisen har en kæmpe betydning. 1163	  
Men nogen gange kan man bare godt blive lidt overrasket, når man så finder ud af at prisen måske 1164	  
så ikke var så forskellig. Altså det var vitterligt kun sådan 50 kroner. Det er måske også mange 1165	  
penge, men altså hvis man kører fra Amager og herud, så var det kun 50 kroner til forskel, og så var 1166	  
jeg sådan, jamen er det måske så ikke okay at køre med taxaerne eller hvad.  1167	  
 1168	  
Interviewer: Hvordan er det så i forhold til offentlig transport? Fordi det er jo billigere end Uber  1169	  
 1170	  
Line: Jamen der synes priserne er fuldstændig vanvittige i København…  1171	  
 1172	  
Interviewer: Men ville du så hellere bruge offentlig transport end Uber, eller vælger du stadig 1173	  
Uber, fordi der er noget andet til det, fordi prisen er jo dyrere, end hvis du tog en bus herinde for 1174	  
eksempel 1175	  
 1176	  
Line: Jeg vælger udelukkende Uber, hvis det skal være mere convenient eller hvad man siger, og 1177	  
for eksempel i går, der havde jeg taget metroen fra IT universitetet og hjem og det var jo pisse sent, 1178	  
og så lige pludselig siger den bare, at den ikke kører videre fra Frederiksberg, og der er ikke nogen 1179	  
informationer om hvor metroen så er, og så tænker jeg at gå op på gaden for at prøve at lede efter 1180	  
den der metrobus, og den var der heller ikke og der kunne jeg bare mærke, at det kunne jeg 1181	  
simpelthen ikke overskue, og så valgte jeg så at gå ind på Uber app’en  1182	  
  1183	  
Interviewer: Nu har du været lidt inde på det, men hvad synes du om prisniveauet hos Uber?  1184	  
 1185	  
Line: Jeg synes det er blevet lidt for dyrt i forhold til at man har det her tillidsbrud, eller jeg ved 1186	  
ikke om man kan kalde det tillidsbrud, men man har lidt en grænse man skal træde over, i forhold til 1187	  
at det er et fremmed menneske man sidder med og vier sit liv til. Også i forhold til at tænke på at de 1188	  
her mennesker, der kører rundt, de har jo jobs ved siden af, det her er jo bare lige en lille 1189	  
sidegeschæft de har. Hvor at taxachaufførerne… altså der er det mere okay at det koster mere, fordi 1190	  
de kører faktisk taxa hele tiden. Det er det de lever af. Ham jeg kørte med i går, han er 1191	  
handicaphjælper og sådan noget teletaxi så han har jo… altså han tjener jo det han skal.     1192	  
 1193	  
Interviewer: Så hvis det var samme pris som taxa, så havde det været lidt mærkeligt? 1194	  
 1195	  
Line: Ja så havde jeg 100% taget taxa 1196	  
 1197	  
Interviewer: Okay, hvilken betydning har bilens udseende for dig? 1198	  
 1199	  
Line: Altså jeg har faktisk kun prøvet at køre med sådan pæne i stand biler, men jeg tror… hvis vi 1200	  
starter med det indvendige, altså hvis bilen var mega klam indvendig, så tror jeg at det ville påvirke 1201	  
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mig i forhold til… så kunne det godt være, at jeg lige prøver Uber en gang til, og hvis bilen så er 1202	  
klam indvendig igen, så tror jeg måske faktisk, at jeg ville gå over til at bruge taxa. Og hvis man 1203	  
kommer til en bil, som er rusten og mega bulet og sådan noget uden på, så tror jeg da… altså 1204	  
selvfølgelig man sætter sig jo ind i bilen, for du har jo bestilt den her, men jeg tror alligevel, jeg 1205	  
ville tænke sådan, ”jeg er sku lidt spændt på at se, hvordan den her tur ender”. Troværdigheden den 1206	  
forsvinder lidt.        1207	  
 1208	  
Interviewer: Det kan jeg godt forstå.  1209	  
 1210	  
Line: Bilen har jo mega meget med chaufførens image at gøre.  1211	  
 1212	  
Interviewer: Ja og hvad så med chaufførens påklædning. Hvilken betydning har det for dig? 1213	  
 1214	  
Line: Jeg har kun taget Uber om aftenen, så man kan næsten ikke se det alligevel. Men nej, jeg har 1215	  
absolut ikke behov for, at de skal sidde i skjorter eller noget. Altså de må gerne sidde i deres 1216	  
normale tøj, så længe de ikke sidder nøgne eller et eller andet. 1217	  
 1218	  
Interviewer: Okay, hvad synes du om serviceoplevelsen hos Uber? 1219	  
 1220	  
Line: Jeg synes generelt at det har været… altså folk de har været mega servicemind. Altså nu har 1221	  
jeg jo ikke lige prøvet det der med cykel, så jeg ved ikke om de vil hjælpe en med cyklen og sådan 1222	  
noget, men i hvert fald så… altså man går jo ligesom på et kompromis, man ved godt selv at man 1223	  
skal bære sine tasker ind i bilen og sådan noget. Jeg har bare altid maks haft 2 håndtasker med, og 1224	  
så bliver de siddende i deres bil, og det har jeg det helt fint med. Men en taxachauffør, han havde 1225	  
måske nogle gange, du ved, valgt lige at komme ud og åbne døren og sådan noget, og hjælpe en 1226	  
med at putte det ind, men det er egentlig okay at Uber ikke gør det altså. Og så i forhold til… de er 1227	  
jo altid mega snakkesalig de der Uber folk, i hvert fald dem jeg har kørt med, så det synes jeg også 1228	  
er en god service. De forstår godt hvis man ikke skal snakke, men de er også klar på, hvis man 1229	  
starter en samtale. Der er de sku gode til… ligesom taxachauffører, de ved godt hvornår de skal tie 1230	  
stille, og hvornår de skal snakke.           1231	  
 1232	  
Interviewer: Ja okay. Hvad så med Ubers app, hvad er din mening om den?  1233	  
 1234	  
Line: Jeg synes egentlig at Ubers app, den er meget god. Altså fordi det går mega hurtigt med at 1235	  
bestille den der Uber. Den ved nøjagtig hvor man er henne, og så skal man godt nok lige selv taste 1236	  
ind, hvor man så skal køres hen, men det er egentlig okay. Den kan jo huske… altså hvis jeg for 1237	  
eksempel skriver ’hjem’, så ved den godt det er Vinkelager 6. Så den kan jo huske det fuldstændig, 1238	  
men det som der kan være mindre godt ved den, det er jo så at man kan få det der prisoversalg. Der 1239	  
har jeg så til tider oplevet at turen har været dyrere end hvad prisoverslaget har sagt, og så bliver 1240	  
man jo sådan lidt ”okay det giver ikke rigtig nogen mening”.    1241	  
 1242	  
Interviewer: Nej det er lidt irriterende  1243	  
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 1244	  
Line: Men altså jeg kan heller ikke huske, om man fik sådan en intro den gang man downloadede 1245	  
app’en, fordi det var ret meget min veninde der bare lige hookede mig op med det første lift der, 1246	  
men så kommer der selvfølgelig det der med at man kan rate folk efterfølgende, og man får på mail, 1247	  
hvad det har kostet og sådan noget, og der har jeg altid gået sådan lidt ind, og tjekket de der mails - 1248	  
hvad så med den her pris, altså er den nu også over det, som jeg var blevet lovet. Men det er kun 1249	  
lige sådan en eller to gange, jeg har prøvet de har været dyrere og så har de måske kun været 5 kr. 1250	  
dyrere, men det er bare mere det der med, at de er dyrere. Men generelt synes jeg app’en er super 1251	  
brugervenlig  1252	  
 1253	  
Interviewer: Hvilke funktioner har så en betydning for dig når du bruger Ubers app? 1254	  
 1255	  
Line: Det der med geo-lokationen - den ved hvor jeg er henne, altså jeg skal ikke til at stå og 1256	  
fortælle at jeg står ved Frederiksberg metro. Og det der med at man kan både følge bilen, men der 1257	  
står også minutter ovenfor bilen, så det synes jeg er mega fedt. F.eks. i går da jeg stod der ved 1258	  
Frederiksberg metro, der kunne jeg se den kom fra Rådhuset og ikke nede fra Nørrebro af, og så 1259	  
tænkte jeg ”nå så må jeg hellere lige gå over på den anden side af vejen, så det var nemmere for 1260	  
ham at samle mig op.” Så det var også ret nice. Det er sådan lidt sværere nogle gange med taxa 1261	  
synes jeg.  1262	  
 1263	  
Interviewer: Er der ellers andre funktioner der har en betydning for dig og hvorfor? 1264	  
 1265	  
Line:  Man kan se et billede af chaufføren, og ved hvilken bil man skal kigge efter. Det giver en 1266	  
form for tryghed, fordi man er forberedt på det man møder. 1267	  
 1268	  
 1269	  
Interviewer: Hvad er din holdning til ratingsystemet i Ubers app?  1270	  
 1271	  
Line: Jeg lader bare være med at rate dem, hvis det er jeg ikke kan lide folk. Jeg rater kun, hvis jeg 1272	  
har haft en god tur. Men jeg ved faktisk ikke helt hvorfor, jeg tror, det er det der med, at man har 1273	  
været så tæt på personen og siddet i bilen med personen, så altså personen har jo dannet sig et vist 1274	  
indtryk af dig, og hvis man så lige pludselig rater dem mega dårligt og du så skal køre med 1275	  
personen en anden gang igen, så ville det bare være mega akavet.       1276	  
 1277	  
 1278	  
Interviewer: Nåå, ja okay 1279	  
 1280	  
Line: Så ville jeg næsten hellere bare have at de sådan tænker ”nåå hun har nok glemt det eller 1281	  
sådan noget”, men altså hvis det er, at jeg har haft en god Uber - her lige for lidt siden der klikkede 1282	  
jeg ind på app’en, og der stod der at jeg kunne rate ham der, og så tænkte jeg, at ham hyggede jeg 1283	  
mig egentlig super meget ved, så ham gav jeg så fem stjerner. Men det er aldrig sådan, at jeg giver 1284	  
folk fire stjerner eller tre stjerner eller sådan noget. Fem stjerner eller ingen stjerner.      1285	  
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 1286	  
 1287	  
Interviewer: Okay, hvilken betydning har chaufførens køreevner for dig?  1288	  
 1289	  
Line: De har mega stor betydning. Altså jeg synes det handler meget om, om man føler sig, hvad 1290	  
skal man sige, tilpas eller om man føler sig sikker og sådan. Og når man alligevel er oppe og betale 1291	  
de penge, man betaler, så skal det også fungere, og de skal ligesom committe til det, de har signet 1292	  
op til.   1293	  
 1294	  
Interviewer: Og hvilken betydning har chaufførens adfærd? 1295	  
 1296	  
Line: Den har også rigtig stor betydning. Jeg ville have det stramt med… altså lad os nu sige at 1297	  
chaufføren pludselig sad og begyndte at lægge an på en eller måske sad og snakkede om IS eller 1298	  
sådan noget. Altså det skal han ikke, han skal være en neutral person som… han må gerne snakke 1299	  
om sit eget liv, men det skal være om neutrale ting. 1300	  
    1301	  
 1302	  
Interviewer: Ja, okay. Hvilken betydning har det for dig at chaufføren er en privatperson? 1303	  
 1304	  
Line: Jamen det har ikke nogen betydning, fordi han er ligeså vel… altså de chauffører jeg har 1305	  
oplevet, de er på samme måde som taxachaufførerne er, altså det er jo ikke robotter der sidder bag 1306	  
rattet, det er jeg godt klar over. Så der tror jeg egentlig ikke rigtig, det har nogen betydning   1307	  
 1308	  
Interviewer: Nej okay. På hvilken måde føler du dig tryg, når du kører med Uber? 1309	  
 1310	  
Line: Altså det med at man kan se ratingen, det er jo godt, og så geo-lokationen gør jo at de der 1311	  
Uber folk, de ligesom kan se at jeg er gået ind i den her Uber. Så de ved hvor jeg er, men det er jo 1312	  
en fremmed, så man skal lige over en grænse, men generelt føler jeg mig tryg nu. 1313	  
    1314	  
 1315	  
Interviewer: Okay, hvilken følelse får du, når du benytter Ubers app? 1316	  
 1317	  
Line: Sikkerheden i at den er på vej fordi jeg kan se den kommer, og det der med at den tæller ned. 1318	  
Altså man er jo ikke i kø, eller det føler man i hvert fald ikke man er, og hvis man nu beder om en 1319	  
UberBIKE, så står der jo, der er ikke lige nogen UberBIKE’s til rådighed lige nu. Så altså man får 1320	  
ret hurtigt en følelse af bekræftelse eller afkræftelse.  1321	  
 1322	  
Interviewer: Hvilken følelse får du, hvis du skal vente på chaufførens ankomst? Altså hvis der går 1323	  
lang tid kontra kort tid.  1324	  
 1325	  
Line: Altså jeg bliver irriteret fordi, det der med hvis man nu har set… f.eks. i går i starten stod der 1326	  
3 minutter, og så pludselig kunne jeg se at bilen, den var bare det samme sted og der stod 3 minutter 1327	  
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i ret lang tid, og så var det som om han vendte rundt og så noget, og så var jeg bare sådan lidt ”tag 1328	  
dig nu sammen”. Og så stod der to minutter, og så stod der så et minut, og så lige pludselig stod der 1329	  
to minutter igen, og jeg var bare mega træt.  1330	  
 1331	  
Interviewer: Ja, det er da irriterende.  1332	  
 1333	  
Line: Jeg ville bare godt have den kom, men jeg har egentlig ikke oplevet det før, men i nat der var 1334	  
det som om de minutter, de hoppede sådan lidt op og ned.     1335	  
    1336	  
Interviewer: Det lyder lidt mærkeligt   1337	  
 1338	  
Line: Ja, så jeg bliver irriteret hvis jeg skal stå og vente, hvis det er, jeg har fået at vide, at det kun 1339	  
tager tre minutter.  1340	  
 1341	  
Interviewer: Hvilken følelse får du så, når du kører med Uber? 1342	  
 1343	  
Line: Bare den der følelse af ”okay nu er man altså lettet over snart at være hjemme”. Altså 1344	  
selvfølgelig kan man snakke om den der usikkerhed, der er ved lige at tage fat i håndtaget og sætte 1345	  
sig ind i en fremmed mands bil, men når man så først kommer til at snakke med personen og sådan 1346	  
noget, så er det egentlig okay. Altså men det er jo meget overfladisk, for det kan godt være at man 1347	  
sidder og har en hyggelig samtale, men med det samme at han ville tage et forkert sving væk fra 1348	  
ruten, altså hvor jeg får en fornemmelse af, at han måske er ved at køre mig et andet sted hen, så vil 1349	  
den tillid jo forsvinde. Men generelt har jeg tillid til dem pga. ratingen og geo-lokationen. 1350	  
    1351	  
Interviewer: Ja, det er forståeligt. Hvilken indflydelse har dine personlige værdier på din brug af 1352	  
Uber?  1353	  
 1354	  
Line: Altså det som der er godt ved Uber, det er, at de går lidt ind i hele den der tanke med, at vi 1355	  
hjælper hinanden, ved at sætte priserne ned, og så hvis det så er, at jeg ikke lige laver noget en 1356	  
aften, hvorfor skulle jeg så ikke køre lidt billigere for nogen folk, der har brug for pengene. Det er 1357	  
en tanke, som jeg rigtig godt kan lide. Man kan selvfølgelig sige, hvis jeg nu begyndte at se en 1358	  
masse i nyhederne med, at flere taxaselskaber lukker og sådan noget, så tror jeg hurtigt at min 1359	  
holdning vil ændre sig, for så vil jeg alligevel være sådan ”okay, men det er måske heller ikke okay, 1360	  
det der med, at det har taget så eget overhånd, at folk der rent faktisk havde et taxajob, de nu ikke 1361	  
kan få lov at have det længere”, så tror jeg måske, at jeg faktisk ville begynde at støtte taxaerne 1362	  
igen, men lige nu virker det som om at markedet godt kan bære, at de begge to er der.   1363	  
 1364	  
Interviewer: Okay, og hvad er din holdning til Ubers forretningsmodel?  1365	  
 1366	  
Line: Ja, jamen jeg synes egentlig det er okay, fordi jeg er jo også sådan en som bruger GoMore og 1367	  
så noget, så jeg er ikke så skræmt over hele den der tanke, og jeg har snakket med nogen af de der 1368	  
Uberchauffører, og de siger, at de jo får det her baggrundstjek og der må du ikke have mistet 1369	  
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kørekortet og de tjekker nogle ting på dig. Men når vi spurgte ham, ”nå men hvad så med 1370	  
forsikring, lad os sige der er en eller anden, der brækker sig i din bil” og der var han faktisk ikke 1371	  
klar over, helt præcist hvad der så ville ske, og hvad der ville blive dækket, og hvis nogen kørte ind 1372	  
i nogen og så noget. Jeg ved ikke, om det er Uber, der ikke sørger for at informere deres ansatte 1373	  
godt nok, men altså hele ideen med at befolkningen ligesom går sammen for at dække et behov, 1374	  
som er der, og at man kan få det billigere, det kan jeg meget godt lide.            1375	  
 1376	  
Interviewer: Okay, hvilke parametre tror du, at Uber brander sig på?   1377	  
 1378	  
Line: Pris og så tror jeg hele den her sharing economy i dag måske… hvad gør de mere?   1379	  
 1380	  
Interviewer: Altså de brander sig blandt andet på sikkerhed, hvad tænker du om det? 1381	  
 1382	  
Line: Nej, det tænker jeg ikke, de gør. Det er overhovedet ikke det, jeg forbinder med Uber.  1383	  
 1384	  
Interviewer: Så du mener ikke, det er sikkert at køre med Uber? 1385	  
 1386	  
Line: Altså jo det gør jeg, ellers ville jeg ikke køre med dem, men det er ikke det jeg forbinder med 1387	  
Uber. Jeg føler mig mere sikker i en taxa, men vælger Uber pga. prisen. Jeg tænker netop at man 1388	  
går på kompromis med sikkerhed, fordi at man går ned i pris. Altså jeg føler mig mere sikker ved at 1389	  
køre i en taxa som sagt, end jeg gør ved at køre i en Uber… Jeg kan godt se det der med, at jo man 1390	  
kan følge turen på app’en og så noget, men nej det er jeg sku ikke enig i. Jeg synes udelukkende det 1391	  
er pris.   1392	  
 1393	  
Interviewer: Hvad synes du om Ubers konkurrencer på deres Facebook side?  1394	  
 1395	  
Line: Dem er jeg slet ikke opmærksom på      1396	  
 1397	  
Interviewer: Hvordan kan det være? 1398	  
 1399	  
Line: Jeg har ikke stødt på dem på Facebook. 1400	  
 1401	  
Interviewer: Hvad synes du om deres kampagner? 1402	  
 1403	  
Line: Dem har jeg heller ikke set. Jeg har set nogen kendte på Instagram, der markedsfører for dem. 1404	  
Altså sådan ”brug den her kode og få et Uber lift gratis” og sådan noget, men ellers har jeg… altså 1405	  
det er vitterligt den eneste ting, jeg har set fra Uber.   1406	  
 1407	  
Interviewer: Okay, hvilken betydning har dine venner og families holdning på dit syn på Uber? 1408	  
 1409	  
Line: Jamen hele min familie de er egentlig ret meget i mod at jeg bruger Uber, fordi de er sådan 1410	  
endnu mere kritiske overfor det der med sikkerhed og sådan noget. Men jeg er jo ikke stoppet med 1411	  
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at bruge det, og har endda anbefalet det til folk. For eksempel mine bedsteforældre har jeg anbefalet 1412	  
det til, fordi jeg synes det er lidt synd, de skal bruge så mange penge på en taxa, men det er bare helt 1413	  
100, de ville aldrig kunne finde på at tage en Uber.     1414	  
 1415	  
Interviewer: Hvorfor har det ikke rigtig nogen betydning, hvad din familie synes? 1416	  
  1417	  
Line: Fordi jeg har prøvet Uber, og jeg føler mig sikker nok med det. De har ikke prøvet det, og 1418	  
deres anklager er derfor lige gyldige.   1419	  
 1420	  
Interviewer: Hvilken betydning har andres kommentarer på Facebook for dig? 1421	  
 1422	  
Line: Det kommer meget an på hvad det er. Hvis det nu for eksempel var kommentarer omkring, at 1423	  
de har kørt med en Uber, hvor han har kørt mega dårligt eller måske været anmassende eller noget 1424	  
eller en pige er blevet kidnappet mens hun tog et Uber lift… altså det ville have betydning! Men i 1425	  
den der taxa versus Uberting, det har ikke betydning. Kun hvis det er, at det faktisk viser sig, at 1426	  
taxachaufførerne ikke længere kan få lov at beholde deres job.  1427	  
    1428	  
Interviewer: Okay, hvilken betydning har Ubers rating på Trustpilot for dig? 1429	  
 1430	  
Line: Der er jeg nødt til at sige, at den ikke har haft nogen betydning, for jeg har jo brugt Uber ud 1431	  
fra venners anbefalinger, jeg har aldrig været inde og lige tjekke på Trustpilot først. Så jeg lytter 1432	  
kun til hvad mine nærmeste, de fortæller mig om det.     1433	  
 1434	  
Interviewer: Og hvad så med medierne, har de en betydning for din holdning til Uber? 1435	  
 1436	  
Line: Ja igen, så kommer det lidt an på, hvad det er det går ud på. Hvis det går ud på sådan noget 1437	  
med at statistikker viser at flere kommer til skade, når de tager en Uber eller noget i den stil med 1438	  
sikkerhed, så ville det have betydning. 1439	  
 1440	  
Interviewer: Har du tillid til at chaufføren og hans ekspertise kan opfylde dine ønsker og behov? 1441	  
 1442	  
Line: Ja det har jeg, men det har jeg fordi, at Uber har sagt god for at de ligesom kan få lov til at 1443	  
køre for dem. Men jeg har det ikke lige så meget, som jeg har det overfor taxaselskaberne, og det er 1444	  
jo igen det der med, at jeg godt ved, at Uber chauffører de ikke står ud af bilen for at hjælpe mig 1445	  
med mine tasker. Det kan godt nogle gange være et behov. 1446	  
 1447	  
Interviewer: Hvorfor har du mere tillid til taxa? 1448	  
 1449	  
Line: Det virker mere autoriseret. Man ved, at de er lidt tættere med det firma/chef de arbejder for. 1450	  
De er måske mere tilbøjelige til at leve op til firmaets image. Jeg kan forestille mig, at man nærmest 1451	  
bare får nogle e-mails og lønsedler sendt fra Uber, og måske ikke står face to face med sin chef. 1452	  
 1453	  
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Interviewer: Har du tillid til at chaufføren er oprigtig interesseret i din trivsel og velvære? 1454	  
 1455	  
Line: Ja, for eksempel hvis det er, vi hører sådan mega høj musik, og jeg har vanvittigt ondt i 1456	  
hovedet der kan de godt finde på at være lidt mere ligeglade. De spiller, hvad de har lyst til og 1457	  
nogen gange hvis det bare er sådan noget mega højt musik, som man alligevel ikke fatter noget som 1458	  
helst af, fordi det er fra et andet land, jamen så har jeg ikke brug for at høre det, og det synes jeg 1459	  
ikke altid helt de lægger mærke til. Hvor at taxaer de kan godt spørge sådan, ”nå altså men du siger 1460	  
bare hvis det er for koldt herinde” og så noget. Det bliver man ikke spurgt om med Uber.     1461	  
    1462	  
Interviewer: Har du så intentioner om at bruge Uber i fremtiden og hvorfor?  1463	  
 1464	  
Line: Jeg har intentioner om at bruge Uber i fremtiden hvis prisniveauet stadigvæk kan holde sig 1465	  
under taxa prisniveauet. I starten der gav det sku mere mening, for det var alligevel sådan nærmest 1466	  
halv pris, hvor det synes jeg ikke helt, det er længere. Samtidig så har jeg tænkt mig at bruge Uber i 1467	  
fremtiden hvis det er at deres image ligesom bliver bevaret i forhold til sikkerhed, og hvis mine 1468	  
oplevelser bliver ved med at være enten neutrale eller gode jamen, så bruger jeg det selvfølgelig. 1469	  
 1470	  
Interviewer: Og har du så intentioner om at fortælle andre om Uber og hvorfor? 1471	  
 1472	  
Line: Ja, det gør jeg hele tiden, jeg anbefaler konstant Uber til veninder og sådan, og det gør jeg 1473	  
fordi, at det bare er så nemt. Det der med at det er billigere, og du skal bare lige downloade den her 1474	  
app, og så kører det bare. Det var for eksempel til Pernille en aften, og hun er så også begyndt at 1475	  
bruge det ligeså stille nu. 1476	  
 1477	  
Interviewer: Det var faktisk det, så jeg ved ikke om du har noget at tilføje her til sidst?    1478	  
 1479	  
Line: Jeg synes, det er meget fedt, det der med at man kan se, hvilken bil de kører i, altså du har 1480	  
både et billede af chaufføren, og du kan se hvilken bil de kører i, så du kan sådan lidt stå og kigge 1481	  
efter dem, fordi de er jo egentlig ret usynlige i og med, at de ikke kører med taxaskilt for oven. Så 1482	  
det er meget lækkert. 1483	  
 1484	  
 1485	  
 1486	  
 1487	  
 1488	  
 1489	  
 1490	  
 1491	  
 1492	  
 1493	  



	   34	  

Transskribering 6 1494	  
 1495	  
Interviewer: Rikke og Maria  1496	  
Respondent: Maria Heissel 1497	  
25. maj 2016 1498	  
 1499	  
 1500	  
Interviewer: Hvorfor begyndte du at bruge Uber?  1501	  
 1502	  
Maria: Det gjorde jeg fordi mine venner de fortalte om Uber, og så fortalte de at det var meget 1503	  
smart, og man bare kunne gøre det over app’en, og det var hurtigere og nemmere end at skulle ringe 1504	  
til en taxa, og det var billigere. Så derfor 1505	  
 1506	  
Interviewer: Okay, hvad synes du om Uber og hvorfor? 1507	  
 1508	  
Maria: Jeg synes Uber er et rigtig godt koncept, særligt fordi det rent lavpraktisk, så er det 1509	  
nemmere, og det er mere enkelt at gå til, synes jeg, i forhold til at skulle bestille en taxa. Og så 1510	  
synes jeg, det er godt, at det skaber noget konkurrence på taxamarkedet, fordi taxabranchen er 1511	  
nærmest monopol lignende, og de har nogle sindssygt høje prise. Omvendt så synes jeg måske, at 1512	  
det er knapt så godt, at de ikke betaler skat, og de dermed ikke bidrager til velfærdsstaten. Så helt 1513	  
lavpraktisk er det godt for mig personligt, men for samfundets syn er det dårligt. 1514	  
 1515	  
Interviewer: Har du haft nogen dårlig oplevelse med Uber? 1516	  
 1517	  
Maria: Nej ikke personligt selv, det har jeg ikke. 1518	  
 1519	  
Interviewer: Er der ellers generelt noget du lige vil sige inden vi går videre? 1520	  
 1521	  
Maria: Nej 1522	  
 1523	  
Interviewer: Hvad tænker du når du hører eller ser brand navnet Uber? 1524	  
 1525	  
Maria: Jeg tænker, at det er billigt. Det er en nem løsning for mig og er så er jeg glad for deres 1526	  
ratingsystem. Jeg tænker også på, at de har lidt udfordringer og at de måske bør foretage nogle 1527	  
ændringer, så det er nemmere at føre kontrol med chaufførernes indberetning af skat 1528	  
 1529	  
Interviewer: Nej, okay. Hvad synes du om pris/værdi forholdet hos Uber? 1530	  
 1531	  
Maria: Jeg synes prisen er god, i forhold til hvad man får, altså fordi man får jo tilsvarende det 1532	  
samme ved Uber som man gør ved en taxa, og taxaen er jo dyrere, så jeg synes at det er et meget 1533	  
godt forhold. 1534	  
 1535	  
Interviewer: Hvor stor betydning har prisen så på dit valg af transport? 1536	  
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 1537	  
Maria: Meget stor. Det er afgørende. Jeg kunne sagtens finde på at tage en bus i stedet for, det 1538	  
handler om, at det skal være så billigt som muligt, men hvis det er beskidt og sådan… hvis jeg skal 1539	  
gå for meget på kompromis med forholdende, så vil jeg gerne betale lidt mere for det, men altså ved 1540	  
Uber der synes jeg, det er prisen, der taler for at jeg tager Uber fremfor taxa eller noget andet. Jeg 1541	  
kunne sagtens finde på at tage en bus eller noget andet, men så skal man stå og vente lidt og det er 1542	  
bare meget nemmere med en Uber. Så i forhold til andre transportmidler, særligt hvis man skal i 1543	  
byen eller noget, så synes jeg det er godt. 1544	  
 1545	  
Interviewer: Hvad synes du om prisniveauet hos Uber? Nu har du været lidt inde på det. 1546	  
 1547	  
Maria: Jeg synes, det er retfærdigt. Det er meget fint, og det der udbud- / efterspørgselsprincip, det 1548	  
synes jeg egentlig giver meget fin mening. Altså, det giver god mening i forhold til, at det bygger på 1549	  
konkurrence, som jeg synes det skal, i stedet for at man sætter en høj pris fra start af, og så er det 1550	  
bare altid den høje pris, ligesom taxabranchen gør.  1551	  
 1552	  
Interviewer: Ja, hvilken betydning har bilens udseende for dig? 1553	  
 1554	  
Maria: Jeg skal jo helst sige, at det ikke har nogen betydning overhovedet, men nogen gange kan 1555	  
jeg godt føle, at det er lidt pinligt at stige ind i en eller anden lille, ulækker, slidt bil, men altså 1556	  
umiddelbart, så har det ikke nogen betydning. Egentlig er jeg ligeglad, jeg skal bare fra A til B. 1557	  
 1558	  
Interviewer: Okay, hvad så med chaufførens påklædning, har det en betydning for dig? 1559	  
 1560	  
Maria: Nej. Altså, det er det eneste der er forskel fra Uber til taxa, det er at man altid kører i en 1561	  
bestemt bil, en Mercedes, og de har altid den samme uniform på og det har Uber jo ikke, og det er 1562	  
fuldstændig ligegyldigt for mig. 1563	  
 1564	  
Interviewer: Okay, hvad synes du om serviceoplevelsen hos Uber? 1565	  
 1566	  
Maria: Den synes jeg faktisk er rigtig høj, for de vil rigtig gerne have så høj mulig rating, så det 1567	  
synes jeg er godt 1568	  
 1569	  
Interviewer: Hvad er din mening om Ubers app? 1570	  
 1571	  
Maria: Altså tænker du om den er god eller brugbar eller..? 1572	  
 1573	  

Interviewer: Ja, hvad synes du om app’en? 1574	  

 1575	  
Maria: Den er meget nem og ligetil og neutral. Man kan godt blive lidt forvirret, synes jeg, det kan 1576	  
jeg i hvert fald huske første gang jeg skulle bruge den, eller de første par gange, var jeg lidt i tvivl 1577	  
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om, hvordan jeg fandt ud af hvad prisoversalget var, og hvordan jeg sådan konkret bestilte en tur, 1578	  
og man lige skulle trykke et par enkelte gange, fordi der ikke var et skilt hvor der stod ’bestil turen’, 1579	  
men at der bare var en pil. Det synes jeg var lidt en udfordring, men nu er det jo nemt, så nu gør 1580	  
man det bare… trykker tre gange og så kommer der en bil. 1581	  
 1582	  
Interviewer: Hvilke funktioner har en betydning når du bruger Ubers app? 1583	  
 1584	  
Maria: Ja prisoverslag er meget vigtigt, og jeg synes ligesom det er fedt, at man kan se hvor bilerne 1585	  
er henne på GPS systemet. Og man sådan kan flytte sig selv fysisk, så man ikke behøver taste en 1586	  
adresse ind fysisk, hvis man ikke kan den, men så kan man bare flytte rundt i forhold til, hvor man 1587	  
ved at man skal være på kortet.   1588	  
 1589	  
Interviewer: Er der ellers andre funktioner der har en betydning for dig? 1590	  
 1591	  
Maria: Helt grundlæggende er det jo fedt, at det er en app. Jeg synes også det fungerer rigtig godt, 1592	  
at man kan se, hvem man bliver hentet af, og hvor mange stjerner personen har fået – så 1593	  
ratingsystemet er også en rigtig god funktion. 1594	  
 1595	  
Interviewer: Hvad er din holdning til Ubers ratingsystem i deres app? 1596	  
 1597	  
Maria: Det synes jeg er rigtig godt. Det var også det, jeg nævnte før, det giver en bedre service, at 1598	  
begge parter skal rates bagefter, eller i hvert fald kan blive ratet. Så alle vil jo gerne have de højeste 1599	  
antal stjerner, så jeg synes det er godt. Det giver sådan en eller anden form for tillid, eller det sikrer 1600	  
lidt, at turen bliver god på en eller anden måde. 1601	  
 1602	  
Interviewer: hvilken betydning har chaufførens køreevner for dig? 1603	  
 1604	  
Maria: Det er vigtigt. Altså, han skal ikke køre som død og helvede, så ja det er vigtigt, og ellers 1605	  
giver jeg lavere rating. 1606	  
 1607	  
Interviewer: Hvilken betydning har chaufførens adfærd så for dig? 1608	  
 1609	  
Maria: Egentlig også vigtigt. Der skal han helst bare forholde sig neutralt, fordi det er en 1610	  
professionel ting han gør, og ikke bare hyggesnakke for meget og blive lidt for venneagtig, der skal 1611	  
han bare levere en ydelse for mig, uden at overskride intimgrænsen eller sådan. 1612	  
 1613	  
Interviewer: Hvilken betydning har det så for dig at chaufføren er en privatperson? 1614	  
 1615	  
Maria: Umiddelbart skulle man tænke, at det skulle mindske serviceniveauet, da det ikke er det 1616	  
samme for alle, da chaufførerne er forskellige og de ikke er uddannet indenfor et eller andet. Så 1617	  
umiddelbart skulle man tro, at det ville give et dårligere serviceniveau, at han er en privatperson, 1618	  
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men jeg synes ikke, at det gør noget, jeg synes bare, at det er lidt sjovt, lidt hyggeligt at man ikke 1619	  
ved hvem man kommer ind til. 1620	  
 1621	  

Interviewer: Okay, på hvilken måde føler du dig tryg, når du kører med Uber? 1622	  
 1623	  
Maria: Ja, det er jeg kommet lidt ind på, men det er jo ratingsystemet og alle i princippet kan se 1624	  
hvor jeg er henne, eller det kan alle ikke, men altså Uber, virksomheden, kan se hvor jeg er henne, 1625	  
så det er lidt en overvågning. Altså, ligesom at der er kamera i taxaerne så er der det her 1626	  
ratingsystem og GPS system, som gør at det bliver sikkert og trygt. 1627	  
 1628	  
Interviewer: Hvilken følelse får du når, du burger Ubers app? 1629	  
 1630	  
Maria: Jeg føler mig ung, ej jeg ved det ikke. Hvilken følelse jeg får… det er sådan lidt trendy og 1631	  
smart, det tror jeg faktisk, jeg synes det er. Sådan lidt nyt, man er med på moden. 1632	  
 1633	  
Interviewer: Okay, hvilken følelse får du når du venter på chaufførens ankomst? 1634	  
 1635	  
Maria: Altså jeg synes det er irriterende, hvis jeg skal vente lang tid, også hvis man er lidt i tvivl 1636	  
om hvordan bilen ser ud… der står selvfølgelig, hvad det er for en bil, men man kan godt blive lidt i 1637	  
tvivl om, hvordan bilen faktisk ser ud, når man som mig ikke har styr på biler. Så jeg kan godt blive 1638	  
irriteret, men jeg synes ofte, at de kommer hurtigt, eller ofte faktisk bare holder ti meter fra, hvor 1639	  
jeg står, og så går jeg derhen. Lidt forvirring, men det er fint. 1640	  
 1641	  
Interviewer: Hvilken følelse får du når du kører med Uber? 1642	  
 1643	  
Maria: Hvilken følelse jeg får… altså jeg sidder bare og skal frem, jeg ved ikke hvad jeg føler. 1644	  
 1645	  

Interviewer: Føler du dig godt tilpas eller utilpas eller noget andet f.eks. 1646	  
 1647	  
Maria: Jeg tror egentlig… oftest føler jeg det faktisk lidt intimiderende at sætte mig ind i en 1648	  
fremmed mands bil, det er oftest mænd, men jeg føler mig egentlig okay fint tilpas, men en lille 1649	  
smule utilpas også, fordi jeg føler lidt, at jeg træder ind i hans private sfære. Så en lille smule 1650	  
utilpas, fordi jeg ikke rigtig føler at jeg hører til her. For vi kender jo ikke hinanden, også fordi det 1651	  
er en privatperson og en privat bil, man kører i, så ja det mindsker lidt den der autoritet. 1652	  
 1653	  

Interviewer: Okay, hvilken indflydelse har dine personlige værdier på din brug af Uber? 1654	  
 1655	  
Maria: Jeg vil gerne være ung, og jeg vil også gerne være med på det nyeste, så det er helt klart en 1656	  
af mine værdier, som gør at jeg bruger Uber. 1657	  
 1658	  
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Interviewer: Hvad med i forhold til den her problematik der har været i medierne mellem taxa og 1659	  
Uber? 1660	  
 1661	  
Maria: Konflikten mellem taxa-branchen og Uber har helt sikkert påvirket mig. Jeg har kørt i taxa 1662	  
nogle enkelte gange, hvor taxa-chaufføren selv kommer ind på Uber, og skælder konceptet ud. Der 1663	  
er også et skilt i bagruden på mange taxaer, hvor der står, ’Det her er en RIGTIG taxa, der bidrager 1664	  
til velfærdssamfundet.’. Konflikten påvirker mig i negativ retning mod Uber, fordi Uber ikke 1665	  
bidrager til den danske velfærdsstat, og chaufførerne er ikke dækket under samme vilkår som 1666	  
almindelige fastansatte i Danmark under overenskomsterne.  1667	  
Men omvendt er det ikke negativt nok mod Uber, fordi jeg kører stadig med Uber – kørte sågar med 1668	  
Uber sidste weekend. Det er grundlæggende et skide smart system, og der kan den gamle taxa-1669	  
branche bare ikke følge med.  1670	  
 1671	  
Interviewer: Og hvad er din holdning til Ubers forretningsmodel? 1672	  
 1673	  
Maria: Det har jeg snakket lidt om, men på sin vis synes jeg, at det er godt, at der er det her 1674	  
udbud/efterspørgsel, så det giver lidt konkurrence, men samtidig så betaler de ikke skat, og 1675	  
chaufførerne skal selv indberette skatten, hvilket godt kan være en udfordring. Så jeg synes, deres 1676	  
forretningsmodel på sin vis har noget godt med sig, men der er bestemt også nogle udfordringer, i 1677	  
forhold til at de agerer i Danmark, hvor man betaler skat og bliver reguleret generelt. 1678	  
 1679	  
Interviewer: Hvilke parametre tror du at Uber brander sig på? 1680	  
 1681	  
Maria: Fleksibilitet, effektivitet. Ja det digitale app baserede. 1682	  
 1683	  
Interviewer: De brander sig blandt andet på sikkerhed, hvad tænker du om det? 1684	  
 1685	  
Maria: Det tænker jeg ikke lever op til de danske sikkerhedsforanstaltninger, eller hvad skal man 1686	  
sige... Så det tror jeg ikke de gør. Jeg synes ikke at de bygger på sikkerhed, eller på værdien om 1687	  
sikkerhed, i forhold til hvordan man kender sikkerhed fra andre virksomheder. Jeg tror det har noget 1688	  
at gøre med, at Uber er en amerikansk virksomhed, hvor der gælder nogle andre 1689	  
sikkerhedsforanstaltninger eller regler, sådan i forhold til herhjemme hvor sikkerhedsniveauet er 1690	  
langt højere, så jeg synes, det er en dårlig branding position. 1691	  
 1692	  
Interviewer: Kan du uddybe det? Og hvad mener du med sikkerhedsforanstaltninger?  1693	  
 1694	  
Maria: Altså hverken Uber chaufførerne eller passagerene har krav på at have en forsikring, og 1695	  
Uber dækker ikke ulykker i en Uber, fordi Uber-virksomheden kun er en formidlingsvirksomhed, 1696	  
og chaufførerne ikke er fastansat i Uber. Hvis der sker et uheld på den ene eller anden måde, er det 1697	  
chaufføren selv, der står med lorten, og det er urimeligt ift., hvordan vi i Danmark normalt ser, at 1698	  
virksomheder forsikrer eller sikrer sine medarbejdere.  1699	  
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Jeg læste fornylig en artikel om, at et forsikringsselskab, kan ikke huske, hvem det var, udtalte og 1700	  
anbefalede, at de synes Uber-chauffører skulle få lavet en erhvervsforsikring til deres Uber-bil, 1701	  
fordi deres personlige private forsikring ikke ville dække, hvis der sker noget. Derudover stod der i 1702	  
artiklen, at chaufførerne ikke var bekendt med det og derfor kun havde en privat forsikring. En 1703	  
erhvervsforsikring er noget dyrere end en privatforsikring. Det understreger derfor bare, at Uber-1704	  
chauffører selv har ansvaret for at sikre sig, og at Uber tilmed ikke oplyser om, at de selv skal klare 1705	  
forsikringsdelen. 1706	  
 1707	  
Interviewer: Hvad synes du om Ubers konkurrencer på Facebook? 1708	  
 1709	  
Maria: Jeg synes det er godt. Det er en god markedsføringsstrategi, altså få folk med ind, og det 1710	  
skaber noget interaktion og det gør at folk måske får lyst til at prøve Uber fordi de kan få noget 1711	  
gratis.  1712	  
 1713	  
Interviewer: Har du kendskab til nogle af konkurrencerne? 1714	  
 1715	  
Maria: Altså, jeg har ikke brugt det selv, men jeg følger dem på Facebook. 1716	  
 1717	  
Interviewer: Hvad synes du så om Ubers kampagner? 1718	  
 1719	  
Maria: De er meget fine. Jeg synes de minder lidt om konkurrencerne, så jeg synes det samme. 1720	  
 1721	  
Interviewer: Hvilken betydning har dine venner og families holdning på dit syn på Uber? 1722	  
 1723	  
Maria: Det har en stor betydning, mine venners holdning var i hvert fald derfor jeg startede med at 1724	  
få Uber. Min families holdning er det stik modsatte egentlig, de påvirker mig egentlig os, og de har 1725	  
den stik modsatte holdning end mine venner. De synes, det er noget lidt farligt noget, og hvad er det 1726	  
for noget, og man kører med nogle fremmede mennesker, så man ved ikke, hvad det er man 1727	  
kommer ind til. Så jo det påvirker mig egentlig lidt hvad min familie siger, men ikke på helt samme 1728	  
måde, mine venner har den største indflydelse. 1729	  
 1730	  
Interviewer: Så hvis de snakkede dårligt om Uber, så ville det påvirke dig? 1731	  
 1732	  
Maria: Ja det ville det, hvis de snakkede dårligt, men hvis min familie snakkede dårligt om dem, 1733	  
som de gør, så ville det ikke helt påvirke mig så meget, fordi de er gamle. Altså de er bange for 1734	  
MobilePay, det er bare sådan generelt, så der er jeg på et andet niveau, så der lytter jeg ikke helt på 1735	  
samme måde.  1736	  
 1737	  
Interviewer: Hvilken betydning har andres kommentarer på Facebook for dig? 1738	  
 1739	  
Maria: Det har en stor betydning. Hvis folk skriver noget dårligt så tænker jeg lige over. Det er 1740	  
som regel en eller anden historie, som de kan fortælle, så det sætter lige gang i tankerne i hvert fald. 1741	  
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 1742	  
Interviewer: Og hvilken betydning har Ubers rating på Trustpilot for dig? 1743	  
 1744	  
Maria: trustpilot har fået en del kritik, så i virkeligheden kan man betale for at få flere stjerner, så 1745	  
på den måde er jeg en lille smule skeptisk overfor Trustpilot, men alligevel så er der et eller andet 1746	  
omkring det. Så lidt paradoksalt så virker det til at være en meget valid side. Jeg bruger den faktisk 1747	  
alligevel. Nu har jeg godt nok ikke lige været inde og kigge med Uber, men jeg bruger den generelt, 1748	  
og der kigger jeg på hvad andre siger. 1749	  
 1750	  
Interviewer: Hvorfor har du ikke brugt den i forbindelse med Uber? 1751	  
 1752	  
Maria: Fordi der i forvejen er et ratingsystem i app’en, som fungerer fint. Og inden jeg prøvede 1753	  
Uber, talte mange af mine venner rigtig godt om det, og det var nok for mig til at ville køre med 1754	  
Uber, og derfor havde jeg ikke brug for Trust Pilot. 1755	  
 1756	  
Interviewer: Og hvad så med medierne, hvilken betydning har de på din holdning til Uber? 1757	  
 1758	  
Maria: Også stor betydning. Jeg tror egentlig ikke, at jeg sådan lægger mærke til det, sådan helt 1759	  
åbenlyst, men jeg tror, det har en betydning, som man ikke ligger mærke til. Så hvis der bliver talt 1760	  
dårligt om Uber, så bliver man også skeptisk. Altså, det er også derfor, jeg har fundet ud af, at de 1761	  
ikke betaler skat ordentligt, eller at man selv skal indberette skatten, og det bliver så selvfølgelig 1762	  
ikke gjort, fordi der ikke rigtig er nogen, der holder øje med det, så ja det har en betydning, hvad 1763	  
medierne siger. 1764	  
 1765	  
Interviewer: Har du tillid til at chaufføren og hans ekspertise, kan opfylde dine ønsker og behov? 1766	  
 1767	  
Maria: Ja, det har jeg egentlig, hvis han er… eller det stoler jeg måske ikke helt på, det er nok 1768	  
noget af et sats tror jeg, nogen gange at sætte sig ind i en Uber. Når man ser ham, og man ser bilen, 1769	  
så kan det nogen gange godt se sådan lidt ’halla halla’ ud, eller sådan, det må man nok ikke sige, 1770	  
men det ser sådan lidt ustabilt ud, måske en der godt kan køre lidt for hurtigt, og hvor det måske 1771	  
ikke er alt i bilen, der er helt tip top, eller ikke har haft et bilsyn i lang tid. Så lidt et sats. Jeg tror 1772	  
ikke altid helt, de har evnerne, men så kommer man ind i bilen og så fungerer det helt fint. 1773	  
 1774	  
Interviewer: Har du så tillid til at chaufføren er oprigtig interesseret i din trivsel og velvære? 1775	  
 1776	  
Maria: Nej, det er de overhovedet ikke interesseret i tror jeg ikke, overhovedet ikke. Nej det har jeg 1777	  
ikke tillid til. 1778	  
 1779	  
Interviewer: Hvorfor ikke? 1780	  
 1781	  
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Maria: Jeg tror bare de skal have en hyggesnak i gennem, for at de kan få seks stjerner. Det tror 1782	  
jeg, de er ligeglade med. De har mange ude og køre, så hvorfor skulle de være interesseret i mig. 1783	  
Jeg er et random menneske, og de skal bare have nogle penge altså og gode stjerner. 1784	  
 1785	  
Interviewer: Har du intentioner om at bruge Uber igen i fremtiden og hvorfor? 1786	  
 1787	  
Maria: Ja, det har jeg. Jeg fortsætter bare med at bruge dem, og så er det spændende om de får lov 1788	  
at blive i Danmark, men imens de er her, så har jeg da tænkt mig at bruge dem, fordi det er nemt, 1789	  
enkelt og hurtigt. Altså, du kommer hurtigt frem, og du giver ikke særlig mange penge. Jeg vil 1790	  
hellere betale for en Uber end en taxa. 1791	  
 1792	  
Interviewer: Okay. Har du så intentioner om at fortælle andre om Uber? Og hvorfor. 1793	  
 1794	  
Maria: Ja, og det gør jeg også, blandt andet fordi at… ej, det er ikke kun derfor, men fordi jeg 1795	  
synes, det er godt og smart. Altså, jeg synes, man skal være åben overfor den her digitale verden, 1796	  
hvor alting er meget nemmere. Og så fordi at man kan få 100 kr. gratis, hvis der er en ven, der 1797	  
opretter sig.. så sender man dem ligesom videre, og det er jo fint at man kan få en 100 kr. gratis 1798	  
køretur. 1799	  
 1800	  
Interviewer: Okay, det var det, tak for hjælpen. 1801	  
 1802	  
 1803	  
 1804	  
 1805	  
 1806	  
 1807	  
 1808	  
 1809	  
 1810	  
 1811	  
 1812	  
 1813	  
 1814	  
 1815	  
 1816	  
 1817	  
 1818	  
 1819	  
 1820	  
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Transskribering 7 1821	  
 1822	  
Interviewer: Rikke og Maria  1823	  
Respondent: Mathias Hedberg Olsen 1824	  
20. maj 2016 1825	  
 1826	  

 1827	  
Interviewer: Hvorfor begyndte du at bruge Uber? 1828	  
 1829	  
Mathias: Det gjorde jeg nok fordi mine venner introducerede mig for det tror jeg. Og så tog det 1830	  
sådan ligesom sig selv kan man sige. 1831	  
 1832	  
Interviewer: Ja, hvad synes du om Uber og hvorfor? 1833	  
 1834	  
Mathias: Jeg synes det er et godt innovativt produkt eller tjeneste kan man sige, som er blevet 1835	  
meget udbredt jo, kan man sige, og ja som bare generelt er meget smart. 1836	  
 1837	  
Interviewer: Har du haft nogen dårlige oplevelser med Uber? 1838	  
 1839	  
Mathias: Nej det har jeg faktisk aldrig haft, det har altid været en succes, vil jeg sige. 1840	  
 1841	  
Interviewer: Og er der andet der falder dig ind, når du lige tænker Uber? 1842	  
 1843	  
Mathias: Nej faktisk ikke rigtig, synes jeg ikke. Sådan en god ny tjeneste er nok det bedste, tror jeg 1844	  
man kan sige. 1845	  
 1846	  
Interviewer: Hvad tænker du når du hører eller ser brand navnet Uber? 1847	  
 1848	  
Mathias: Jamen igen det her med det er et nyt produkt, en ny tjeneste som måske er lidt 1849	  
kontroversiel på nogen punkter, det her med, det strider mod lovgivningen og sådan noget. Så det er 1850	  
nok noget sådan... et ungdommeligt brand, kan man sige, det er nok det jeg tænker mest, kan jeg 1851	  
forestille mig. 1852	  
 1853	  
Interviewer: Hvad tænker du om pris/værdi forholdet hos Uber? 1854	  
 1855	  
Mathias: Jeg synes det er okay, ikke sådan noget vanvittigt super godt, altså det jo ikke fordi det er 1856	  
så meget billigere end taxa, men det er trods alt så meget billigere at man hellere vil bruge det. Og 1857	  
så er det også smartere og nemmere. Så det er jo en blanding af at det både er billigere, men ikke så 1858	  
meget billigere, men så at det er smart gør så ligesom op for, at det ikke er så meget billigere igen, 1859	  
kan man sige. 1860	  
 1861	  
Interviewer: Hvor stor betydning har prisen på dit valg af transport? 1862	  
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 1863	  
Mathias: Det har da alligevel en indflydelse vil jeg sige… en rimelig stor indflydelse. Jeg ville i 1864	  
hvert fald aldrig vælge det dyreste, kan man sige, så det har nok en indflydelse ja 1865	  
 1866	  
Interviewer: Men hvorfor bruger du så ikke offentlig transport, som jo er betydeligt billigere end 1867	  
Uber? 1868	  
 1869	  
Mathias: Det afhænger af situationen vil jeg sige, Uber er et nemt valg når man skal fra A til B 1870	  
hvor det til tider kan være besværligt og tidskrævende med det offentlige, så er det lækkert man lige 1871	  
kan tage en Uber hvor det stadig er et okay prisleje. 1872	  
 1873	  
Interviewer: Og hvad synes du om prisniveauet hos Uber? 1874	  
 1875	  
Mathias: Ja det er okay synes jeg. Det er fint… det er lige lidt billigere end konkurrenterne, så 1876	  
derfor foretrækker man jo nok det. 1877	  
 1878	  
Interviewer: Hvilken betydning har bilens udseende for dig? 1879	  
 1880	  
Mathias: Det har overhovedet ikke nogen betydning for at være helt ærlig. Altså hvis man kan 1881	  
sætte sig ind og blive kørt fra A til B sikkert, så er jeg glad 1882	  
 1883	  
Interviewer: Og hvad med chaufførens påklædning, har det nogen betydning for dig?: 1884	  
 1885	  
Mathias: Nej, det har overhovedet ikke nogen betydning, han kunne sidde i nattøj, jeg ville være 1886	  
ligeglad. 1887	  
 1888	  
Interviewer: Hvad synes du om serviceoplevelsen hos Uber? 1889	  
 1890	  
Mathias: Jeg synes den er fin. Som jeg snakkede om før, det der med ratingsystemet som gør at 1891	  
chaufførerne ligesom har lavet noget incitament til ligesom selv at opfører sig ordentligt kan man 1892	  
sige, fordi hvis de får dårlige ratings, så gider folk ikke, at køre med dem. Så det fungerer jo 1893	  
ligesom sådan lidt præventivt at man som regel får gode oplevelser. 1894	  
 1895	  
Interviewer: Ja, hvad er din mening om Ubers app? 1896	  
 1897	  
Mathias: Jeg synes den er let tilgængelig, nem at bruge og smart ja. 1898	  
 1899	  
Interviewer: Og hvilke funktioner har en betydning for dig, når du bruger app’en? 1900	  
 1901	  
Mathias: Både at man kan se prisen og man kan se hvor taxaerne er henne, eller de der Uber biler 1902	  
er henne og ja man kan se ratings på personerne, så sådan en masse gode funktioner synes jeg. 1903	  
 1904	  
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Interviewer: Ja, og hvad er så din holdning til ratingsystemet?  1905	  
 1906	  
Mathias: Jeg synes det er godt, som jeg sagde før, det den her præventive effekt der gør, at man får 1907	  
gode oplevelser, synes jeg. At chaufføren jo er tvunget til at opføre sig ordentligt, kan man sige, på 1908	  
en eller anden måde, for ellers får de ikke fremtidige ture, kan man sige. 1909	  
 1910	  
Interviewer: Hvilken betydning har chaufførens køreevner for dig? 1911	  
 1912	  
Mathias: Jamen, han skal vel kunne færdselsreglerne vil jeg sige. Han skal bare køre ordentligt ja, 1913	  
ikke for hurtigt, bare meget normalt. 1914	  
 1915	  
Interviewer: Ja, og hvilken betydning har chaufførens adfærd så for dig? 1916	  
 1917	  
Mathias: Jeg er ligeglad med, om han ikke snakker særlig meget, men altså bare sådan være 1918	  
nogenlunde imødekommende og ja hvis man kan få en samtale i gang så er det jo fint nok, hvis man 1919	  
kan sidde og snakke lidt og så noget. Det er fint nok, altså han skal bare være imødekommende.  1920	  
 1921	  
Interviewer: Ja. Hvilken betydning har det for dig at chaufføren er en privatperson? 1922	  
 1923	  
Mathias: Det har ikke nogen betydning for mig. Jeg synes ikke man kan kende forskel på en 1924	  
taxachauffør og en Uber-chauffør. Uber-chaufførerne er nok nærmest flinkere end 1925	  
taxachaufførerne. Så jeg synes ikke man kan mærke nogen forskel på, at det er en privatperson, man 1926	  
bliver kørt rundt af. 1927	  
 1928	  
Interviewer: Hvorfor synes du Uber-chaufførerne er flinkere end taxachaufførerne? 1929	  
 1930	  
Mathias: Det bunder nok i, at de aktivt vælger at tage de her ture, de bestemmer meget selv 1931	  
hvordan det foregår i forhold til taxamænd der har været i branchen i mange år og bare ’stempler 1932	  
ind’ når de skal på arbejde. Jeg synes aldrig der er særlig meget dialog, hvor alle jeg har kørt med i 1933	  
en Uber altid er meget snakkesalige, plus de selvfølgelig håber på en god rating. 1934	  
 1935	  
Interviewer: På hvilken måde føler du dig tryg når du kører med Uber? 1936	  
 1937	  
Mathias: Jamen det ved jeg ikke, det er nok det samme, som en taxa tror jeg. De yder jo en 1938	  
tjeneste, og skal jo tjene nogle penge, ved det de laver, så man er jo tryg ved, at de formentlig vil 1939	  
gøre deres arbejde ordentligt, og så de kan beholde deres arbejde jo. Og igen det her med 1940	  
ratingsystemet, som ligesom gør at de jo gerne vil opføre sig ordentligt og godt, kan man sige. 1941	  
 1942	  
Interviewer: Hvilken følelse får du når du benytter Ubers app? 1943	  
 1944	  
Mathias: Jeg ved ikke om jeg får nogen specifik følelse ud af, at jeg gerne vil bestille en taxa, det 1945	  
ved jeg godt nok ikke lige. Det er meget smart, men altså jeg får nok en god følelse, og vi bruger 1946	  
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den jo bare, når vi skal fra A til B i byen, så det er bare nemt. Det er ikke fordi, jeg tænker så meget 1947	  
over det, synes jeg ikke. 1948	  
 1949	  
Interviewer: Hvilken følelse får ud, når du venter på chaufførens ankomst? 1950	  
 1951	  
Mathias: Det er selvfølgelig et irritationsmoment, men normalt så synes jeg, de plejer at overholde 1952	  
tiderne, så man forventer bare at de kommer til tiden, og det plejer de også at gøre.  1953	  
 1954	  
Interviewer: Hvilken følelse får du når du kører med Uber? 1955	  
 1956	  
Mathias: Jeg synes det er en fin oplevelse. Man er tryg og føler man kommer fra A til B så hurtigt 1957	  
som muligt. Så jeg synes, det er en god oplevelse, og en god fornemmelse man har 1958	  
 1959	  
Interviewer: Hvilken indflydelse har dine personlige værdier på din brug af Uber? 1960	  
 1961	  
Mathias: Ikke så meget tror jeg. Jeg tror bare, jeg vil tage det, der er billigst. Og så er det så Uber 1962	  
lige pt., men hvis der kommer noget andet smartere, så tror jeg, at jeg vil bruge det. Mine personlige 1963	  
værdier har nok ikke så meget med det at gøre, det er nok bare et økonomisk incitament. 1964	  
 1965	  
Interviewer: Og hvad er din holdning til Ubers forretningsmodel? 1966	  
 1967	  
Mathias: Den er fin, altså de tjener jo mange penge på at kunne sidde og være bagmænd, kan man 1968	  
sige, og så få en procentdel af alt der bliver kørt ind, men de skal selvfølgelig overholde 1969	  
lovgivningen, så nu må vi se, om de bliver kendt ulovlige her snart. 1970	  
 1971	  
Interviewer: Og hvad er din holdning til den problematik? 1972	  
 1973	  
Mathias: Jamen altså så længe det er lovligt, vil jeg køre med det, men hvis det bliver ulovligt, vil 1974	  
jeg selvfølgelig ikke køre med det, for så kan man nok blive sigtet eller sådan et eller andet. 1975	  
 1976	  
Interviewer: Lige pt. går problematikken også på at Uber chaufførerne kan omgå skat, og at de 1977	  
ikke er underlagt taxalovgivningen. Hvad tænker du om den problematik? 1978	  
 1979	  
Mathias: De skal selvfølgelig betale skat. Der bør laves et eller andet system så det ikke kan 1980	  
undgås. Jeg håber jo af egoistiske årsager at de får lov til at blive og lovgivningen tilpasset. 1981	  
Taxaselskaberne må bare komme ind i kampen og selv tænke nyt, så svært kan det ikke være for 1982	  
dem at lave en app. Men det er jo spændende at følge med i, der falder jo snart dom, og så må vi se 1983	  
hvad udfaldet bliver. 1984	  
 1985	  
Interviewer: Hvilke parametre tror du, at Uber de brander sig på? 1986	  
 1987	  
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Mathias: Jamen det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg har ikke oplevet så meget Uber branding. Det går 1988	  
bare mest sådan fra mund til mund, synes jeg. Det er ikke sådan, at man ser det nogen steder, man 1989	  
hører bare folk sige, at det er smart, og så har man selv brugt det. Og jeg tror da, at de går på det her 1990	  
med at være innovative og hurtige og effektive, det er nok det man fornemmer at det skal være nemt 1991	  
i hvert fald. 1992	  
 1993	  
Interviewer: Uber brander sig blandt andet på sikkerhed, hvad tænker du om det? 1994	  
 1995	  
Mathias: Ja det ved jeg ikke, det er ikke noget, jeg sådan har bidt mærke i. Jeg ved ikke om det er 1996	  
fordi, det er sikrere transaktioner, at man ikke skal have sin pung op af lommen, eller om det er 1997	  
selve bilen der er sikker. 1998	  
 1999	  
Interviewer: Det er fordi det er sikkert at køre med Uber 2000	  
 2001	  
Mathias: Ja det er det vel, det synes jeg, det er. Det er jo trods alt en bil som lever op til normale 2002	  
sikkerheds standarder, så det er det vel. 2003	  
 2004	  
Interviewer: Hvad synes du om Ubers konkurrencer på deres Facebookside? 2005	  
 2006	  
Mathias: Jeg har ikke set nogen konkurrencer på deres Facebookside, så det har jeg ikke rigtig 2007	  
nogen holdning til. 2008	  
 2009	  
Interviewer: Okay, hvad synes du om Ubers kampagner? Hvis du har kendskab til dem? 2010	  
 2011	  
Mathias: Nej det har jeg ikke rigtig, må jeg indrømme. 2012	  
 2013	  
Interviewer: Nej, okay. Hvilken betydning har dine venner og families holdning på dit syn på 2014	  
Uber? 2015	  
 2016	  
Mathias: Ikke rigtig nogen betydning synes jeg ikke. Det er igen det her med, at jeg synes det er 2017	  
smart og billigt, derfor bruger jeg det. Det har ikke nogen betydning, hvad mine forældre synes - at 2018	  
det er forkert, fordi de ikke har nogen overenskomst eller whatever, sådan et eller andet. Det er det 2019	  
økonomiske, der har betydning og ikke så meget hvad andre synes om det.  2020	  
 2021	  
Interviewer: Hvilken betydning har andres kommentarer på Facebook for dig? 2022	  
 2023	  
Mathias: Ikke nogen betydning, for jeg har ikke set nogen, så det har ingen betydning. 2024	  
 2025	  
Interviewer: Men ville det have en betydning hvis du så nogen? 2026	  
 2027	  
Mathias: Nej det tror jeg ikke, for jeg har selv en relativ klar holdning til Uber, så den ville ikke 2028	  
blive påvirket af det. 2029	  
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 2030	  
Interviewer: Okay, hvilken betydning har Ubers rating på trustpilot for dig? 2031	  
 2032	  
Mathias: Det har nok heller ikke nogen betydning, men nu er det nok fordi, man selv har brugt det. 2033	  
Hvis man ikke havde brugt det, havde det nok en betydning for en, men når man ligesom kommer 2034	  
ind i det uden at have tjekket trustpilot, så er det jo nok lidt noget andet kan man sige. Så det har 2035	  
ikke nogen betydning for mig jo, men det har nok en betydning for folk, der ikke har brugt det 2036	  
endnu.  2037	  
 2038	  
Interviewer: Ja, hvilken betydning har medierne på din holdning til Uber 2039	  
 2040	  
Mathias: Jamen det har en betydning, for de oplyser jo for eksempel, om det er ulovligt, eller om 2041	  
der er nye chauffører, der er blevet sigtet eller så nogen ting. Eller tager debatterne op om Uber. Der 2042	  
har været mange debatter, hvor der har været Uber-chauffører overfor talspersoner for de der 2043	  
taxaforeninger, så det har da en vis betydning.  2044	  
 2045	  
Interviewer: Har du tillid til at chaufføren og hans ekspertise kan opfylde dine ønsker og behov? 2046	  
 2047	  
Mathias: Ja, det har jeg. Jeg forventer at han kan køre mig derhen hvor jeg gerne vil. 2048	  
 2049	  
Interviewer: Har du tillid til at chaufføren er oprigtig interesseret i din trivsel og velvære? 2050	  
 2051	  
Mathias: Ja. Jeg går da ud fra, at han gerne vil have mig sikkert derhen, hvor han også gerne selv 2052	  
vil hen, så ja det tror jeg da. 2053	  
 2054	  
Interviewer: Har du intentioner om at bruge Uber igen i fremtiden? 2055	  
 2056	  
Mathias: Ja, det har jeg. Så længe det er lovligt, så har jeg helt sikkert tænkt mig at bruge det. 2057	  
 2058	  
Interviewer: Super, har du intentioner om at fortælle andre om Uber? 2059	  
 2060	  
Mathias: Ja, altså hvis der er nogen, der ikke kender det, og vi skal tage en taxa, så kan jeg godt 2061	  
finde på at fortælle om det, og jeg synes det er smart, og om de ikke har prøvet det endnu og sådan 2062	  
noget. Så jeg vil helt sikkert dele min oplevelse med andre. 2063	  
 2064	  
Interviewer: Rigtig fint, mange tak for hjælpen 2065	  
 2066	  
 2067	  
 2068	  
 2069	  
 2070	  
 2071	  
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Transskribering 8 2072	  
 2073	  
Interviewer: Rikke og Maria  2074	  
Respondent: Rikke Skovholm Søndergaard 2075	  
20. maj 2016 2076	  
 2077	  

 2078	  

Interviewer: Hvorfor begyndte du at bruge Uber? 2079	  
 2080	  
Rikke: Jeg begyndte at bruge Uber, fordi jeg synes, at det er smart, og det er en nem måde at 2081	  
komme rundt på, og jeg ville aldrig sådan rigtig bruge taxa, det har altid været offentlig transport, 2082	  
men nu er der kommet det her alternativ, som er et alternativ til taxa, og jeg synes bare det er nemt 2083	  
og billigt og overskueligt. 2084	  
 2085	  
Interviewer: Hvad synes du så om Uber og hvorfor? 2086	  
 2087	  
Rikke: Jamen jeg synes det er et fedt koncept. Der har jo været rigtig meget debat om det her med 2088	  
Uber, men jeg synes det er fedt, og jeg kan ikke rigtig forstå debatten, for taxaerne har jo ikke rigtig 2089	  
haft konkurrenter før, og det viser bare at Uber kan finde ud af at bruge nytænkning og at de følger 2090	  
med og taxachaufførerne kunne bare komme ind i kampen og selv udvikle en app. Så jeg synes, det 2091	  
er et rigtig godt koncept, og det er nemt og ligetil og på en eller anden måde også mere sikkert at 2092	  
bruge end taxaer. 2093	  
 2094	  
Interviewer: På hvilken måde er det mere sikkert? 2095	  
 2096	  
Rikke: Altså ratingsystemet - at chaufførerne opfører sig godt fordi de vil have gode ratings, og 2097	  
også det der geo-system der er, altså at Uber kan se jeg har bestilt bilen og sat mig ind i den, og 2098	  
følge min rute. 2099	  
 2100	  
Interviewer:  Okay, på den måde. Har du så haft nogen dårlige oplevelser med Uber? 2101	  
 2102	  
Rikke: Nej det har jeg faktisk ikke. 2103	  
 2104	  
Interviewer: Okay, og er der ellers noget du lige vil sige, noget du tænker på inden vi går videre? 2105	  
 2106	  
Rikke: Nej det tror jeg ikke 2107	  
 2108	  
Interviewer: Okay. Hvad tænker du når du hører eller ser brand navnet Uber? 2109	  
 2110	  
Rikke: Hvad jeg tænker når jeg hører det. Jamen jeg tænker, at det er en del af fremtiden, at man 2111	  
tænker nye måder at komme rundt på og tænker transport på nye måder. Jeg tror også, det er derfor 2112	  
taxachaufførerne er så sure, fordi taxaer har været noget man har brugt så lang tid, og de har jo ikke 2113	  
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formået at følge med, og Uber de tænker nyt, de tænker nye måder at lave platforme på, som man 2114	  
kan bruge til at transportere folk rundt.  2115	  
 2116	  
Interviewer: Hvad synes du om pris/værdi forholdet hos Uber? 2117	  
 2118	  
Rikke: Det synes jeg er rigtig fint. Der er selvfølgelig nogle gange, for eksempel skulle vi på ferie, 2119	  
og så prøvede vi at undersøge, hvad det ville koste at køre med Uber ud til lufthavnen, og det var 2120	  
nærmest lige så dyrt som taxaer, så det kommer lidt an på, hvor travlt der er i perioder, tror jeg, at 2121	  
de kan tjekke tidspunkter og så noget i forhold til, hvor travlt der er. Men ellers når man skal byen 2122	  
eller hjem fra et eller andet, sådan en kort tur, så er det rigtig fornuftigt. 2123	  
 2124	  
Interviewer: Og hvor stor en betydning har prisen så på dit valg af transport? 2125	  
 2126	  
Rikke: Det har da meget at sige, fordi som sagt så normalt ville jeg ikke tage en taxa. Hvis jeg 2127	  
skulle fra et sted til et andet sted, og det regnede så ville jeg ikke tænke, okay jeg tager en taxa, men 2128	  
så tænker jeg okay, så må jeg blive våd, eller også tager jeg bussen, men nu fordi der er Uber, så er 2129	  
der kommet det her alternativ, hvor jeg faktisk tænker, okay nu kunne jeg godt bruge en Uber.    2130	  
 2131	  
Interviewer: Hvorfor vælger du så Uber fremfor offentlig transport nu? 2132	  
 2133	  
Rikke: Jeg tror det er pga. nemhed. Hvis jeg er tæt på offentlig transport ville jeg nok altid vælge 2134	  
det, men hvis jeg står i en situation hvor det er for besværligt eller tidskrævende med offentlig 2135	  
transport, så ville jeg vælge Uber, et alternativ jeg ikke havde før, fordi jeg stort set aldrig ville 2136	  
benytte mig af taxa, det er for dyrt. Så til trods for at Uber er dyrere end offentlig transport, er der til 2137	  
tider andre faktorer der vægter højere såsom nemhed og tidsbesparing. 2138	  
 2139	  
Interviewer: Og nu har du selvfølgelig været lidt inde på det, men hvad synes du om prisniveauet 2140	  
hos Uber? 2141	  
 2142	  
Rikke: Jamen jeg synes det er fornuftigt, men der er selvfølgelig nogle tidspunkter hvor jeg stadig 2143	  
lige vejer det op om jeg gider bruge pengene på det, men det er helt klart fornuftigt og noget jeg 2144	  
sagtens ville bruge, og det er ikke for dyrt synes jeg. 2145	  
 2146	  
Interviewer: Hvilken betydning har bilens udseende for dig? 2147	  
 2148	  
Rikke: Det betyder faktisk ikke så meget, altså selvfølgelig hvis der kommer et eller andet lig eller 2149	  
et eller andet, men ellers betyder det ikke rigtig noget. Selvfølgelig kunne det være sjovt hvis der 2150	  
kom en lille boble eller noget, men ellers så gør det ikke noget, medmindre at jeg tænker det er 2151	  
farligt for min sikkerhed. 2152	  
 2153	  
Interviewer: Okay, og hvad så med chaufførens påklædning, hvilken betydning har det for dig? 2154	  
 2155	  
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Rikke: Igen, ikke så meget, så længe at det er ordentlig og han ikke sidder i tangatrusser eller sådan 2156	  
noget. Men ellers så betyder det ikke så meget, fordi det jo er almindelige mennesker som sidder 2157	  
bag rattet, de hører ikke under nogen stramme regler for påklædning ligesom taxachaufførerne der 2158	  
har en speciel T-shirt på. Det er jo rigtige mennesker som stiller deres bil til rådighed, og som 2159	  
kommer som dem selv.   2160	  
 2161	  
Interviewer: Okay, hvad synes du så om serviceoplevelsen hos Uber? 2162	  
 2163	  
Rikke: Det jeg har oplevet det er godt, men det er også mere i forhold til chaufførerne og ikke så 2164	  
meget i forhold til koncernen. Jeg synes at de er super venlige og de er mere snaksalige, fordi det på 2165	  
en måde virker mere personligt, hvor taxachaufførerne, de sidder bare.  2166	  
 2167	  
Interviewer: Hvad er din mening om Ubers app? 2168	  
 2169	  
Rikke: Jeg synes at det er rigtig smart, man kan hurtigt komme ind på den, og så kan man med det 2170	  
samme se, om der er nogen Uber biler i nærheden, og man kan os følge dem og se hvor langt de er 2171	  
fra en, og sådan noget, så det fungerer bare så godt. Hvis man skal bruge en Uber, kan man se, ja 2172	  
den er her så om 4 minutter, og det virker hurtigere end normalt, altså hvis man skal sammenligne 2173	  
dem med taxa for eksempel, der kan gå mega lang tid, og man har ikke styr på hvornår den 2174	  
kommer, men nu kan man se, man får besked om hvornår den er her. Det virker rigtig tilgængeligt 2175	  
og overskueligt og der er ikke noget, som jeg synes, der virker forvirrende, og der kommer det der 2176	  
rating op bagefter, og sådan og jeg stoler på at den behandler mine data okay.  2177	  
 2178	  
Interviewer: Hvilke funktioner har så en betydning for dig når du bruger Ubers app? 2179	  
 2180	  
Rikke: Nok det der med at jeg kan se hvor langt væk bilen er, og hvornår den cirka er her. Det 2181	  
synes jeg gør meget, også det der med, at den fortæller mig det anslåede prisniveau, og så synes jeg 2182	  
også, det er fedt det der med ratings, at man kan se et lille billede af hvem der kommer, det kan du 2183	  
ikke med taxa. Du kan se personen der kommer, og om folk har ratet ham godt, så det er fedt, de har 2184	  
det der ratingsystem.   2185	  
 2186	  
Interviewer: Og det leder så lidt op til næste spørgsmål, hvad er din holdning til det ratingsystem? 2187	  
 2188	  
Rikke: Ja, jamen jeg synes deres ratingsystem fungerer rigtig godt, for det føles på en eller anden 2189	  
måde mere sikkert, at man kan se, at der er mange andre, der har kørt med den her person. Jeg har 2190	  
da selv ratet dem, der virkede venlige, for jeg synes det har været hyggeligt, og det giver dem også 2191	  
lyst til selv at være mere på og snakke med folk, fordi de ved at man kan få en god rating.  2192	  
 2193	  
Interviewer: Hvilken betydning har chaufførens køreevner for dig? 2194	  
 2195	  
Rikke: Det har da meget at sige. for man vil jo gerne føle at det er sikkert, at man sætter sig ind i 2196	  
den her bil. Altså de skal også virkelig køre hasarderet, før jeg tænker, at det påvirker mig, men 2197	  



	   51	  

man vil da gerne have at de formår, altså for mig, er det da vigtigt at de overholder 2198	  
færdselsreglerne, altså jeg ville give en dårlig rating, hvis de ikke gjorde det. 2199	  
 2200	  
Interviewer: Okay, og hvad så med chaufførens adfærd, hvilken betydning har det for dig? 2201	  
 2202	  
Rikke: Det har også meget betydning, nok i forhold til at rate, altså så skulle det være hvis jeg 2203	  
havde en dårlig oplevelse, hvis han bare var sådan en person, som ikke sagde så meget, ville det 2204	  
også være helt fint, for sådan er han jo bare som person, men der skulle det mere være hvis det var 2205	  
en dårlig oplevelse, så ville det påvirke mig, og så ville jeg gå ind og give en dårlig anmeldelse, 2206	  
hvis det virkelig var noget, der påvirkede mig. Men det skulle være noget der fik mig til at føle mig 2207	  
utilpas, ellers så er det helt fint, om det er en der er snaksalig eller mindre snaksalig. 2208	  
 2209	  
Interviewer: Hvilken betydning har det for dig, at chaufføren er en privatperson? 2210	  
 2211	  
Rikke: Jamen det gør nok hele oplevelsen lidt mere personlig, det er ikke bare en der møder ind på 2212	  
arbejdet og lever sit liv, altså han vil virkelig gerne det her, det er hans egen bil, og han har jo selv 2213	  
meldt sig til Uber, eller det har taxachaufførerne selvfølgelig også - valgt deres job - men det virker 2214	  
bare mere personligt, at de gerne vil i kontakt med en og snakke med en. 2215	  
 2216	  
Interviewer: På hvilken måde føler du dig tryg når du kører med Uber? 2217	  
 2218	  
Rikke: Det er nok primært på grund af deres geo-log system, det der med, at der sidder nogen, der 2219	  
kan se, at jeg sætter mig ind i den her Uber. I en taxa, hvis der skulle ske et eller andet, der er ikke 2220	  
nogen, der ved, at jeg sidder i den her taxa, så jeg føler det er meget mere sikkert grundet app’en og 2221	  
grundet systemet. Og at jeg kan se, hvem det er der kommer, og de kan se, hvem det er der henter 2222	  
mig, det gør mig sikker, at folk kan se hvor jeg er, og jeg har kørt med den her person. 2223	  
 2224	  
Interviewer: Hvilken følelse får du når du bruger Ubers app? 2225	  
 2226	  
Rikke: Altså Uber det er jo stadig en ny ting, altså det er nok lidt forankret i at man føler man 2227	  
prøver noget nyt, man er måske lidt mere med på noderne, og man kan fortælle det til sine veninder 2228	  
og venner, at man har prøvet det her og det er skide smart. Det er en ny måde at gøre tingene på, 2229	  
end man har gjort før. Så man viser nok lidt at man er med på den nye teknologi.  2230	  
 2231	  
Interviewer: Hvilken følelse får du når du venter på chaufførens ankomst? Altså kontra at du skal 2232	  
vente lang tid i forhold til kort tid for eksempel. 2233	  
 2234	  
Rikke: Altså de gange hvor jeg har prøvet Uber, så har den været lige i nærheden nærmest, hvor jeg 2235	  
ikke har ventet særlig lang tid, og det var også det, jeg snakkede lidt om før, at med en taxachauffør, 2236	  
hvis du ringer efter en taxa, så får du at vide at den er her om et eller andet - 10 til 20 minutter - 2237	  
man ved aldrig helt, hvornår man skal gå ned eller noget, det er pisse smart af Uber, at du kan se 2238	  
præcist, at den er her om et eller andet, og hvis du går lige ind, kan du se, så du ikke skal stå på 2239	  
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gaden i regn, eller du skal ikke stå og vente i virkelig lang tid, du kan time det nogenlunde, det ved 2240	  
du ikke med en taxa, der er du måske nødt til at stå nede på gaden i 10 minutter før den kommer. 2241	  
 2242	  
Interviewer: Hvilken følelse får du så når du kører med Uber? 2243	  
 2244	  
Rikke: Jamen jeg føler at jeg kommer hurtigt hen, der hvor jeg skal, og jeg kommer trygt derhen, 2245	  
og det er en behagelig oplevelse, og jeg føler ikke, at de snyder en ved at køre en eller anden omvej, 2246	  
eller noget som helst, jeg føler mig godt tilpas.   2247	  
 2248	  
Interviewer: Okay. hvilken indflydelse har dine personlige værdier på din brug af Uber? 2249	  
 2250	  
Rikke: Det er nok igen det der med, at man tænker, det er smart, at man vil prøve nye ting af. I 2251	  
starten er der også nogen der tænker, ej hvad er nu det og tør man det, der er så meget debat om 2252	  
dem, men man vil gerne, man er lidt nysgerrig, det viser nok også personligt, at man er nysgerrig på 2253	  
nye ting, prøve det af og finde smarte nye måder at komme rundt på. At være opsøgende tror jeg.  2254	  
 2255	  
Interviewer: Og hvad er din holdning til Ubers forretningsmodel? 2256	  
 2257	  
Rikke: Jamen som sagt så synes jeg at… altså jeg er pro Uber, jeg kan godt se ideen, det her med at 2258	  
de jo kører taxakørsel lidt, og der er lige nogle ting i lovgivningen som skal tilpasses og så noget, 2259	  
men jeg synes bare at taxaerne burde komme med på beatet, og at Uber de har set en mulighed i 2260	  
markedet, og jeg er da misundelig, jeg ville da gerne have fundet på det, det er jo pisse smart, og jeg 2261	  
kan ikke se at det skulle ødelægge noget på markedet, altså taxachaufførerne kan bare selv lave en 2262	  
app. Så jeg synes deres forretningsmodel er virkelig smart og de laver den her platform, som de 2263	  
enkelte chauffører så kan melde sig på.  2264	  
 2265	  
Interviewer: Hvad er så din holdning til den her problematik som der er fokus på lige nu? Det med 2266	  
at de kan omgå skat og ikke er underlagt taxalovgivningen? 2267	  
 2268	  
Rikke: Det skal der helt klart tages hånd om. Jeg synes vi skal fremme initiativer som Uber i vores 2269	  
samfund i stedet for at hæmme dem og skyde dem i sænk, men selvfølgelig ikke for enhver pris. 2270	  
Mht. skatten snakkede jeg med en Uber chauffør, der selv foreslog, at Uber skulle lave et system, så 2271	  
skatten blev trukket automatisk, og chaufførerne fik deres indtægter efter skat. Han betalte altid 2272	  
skat, selvom han siger, at det for mange er fristende at lade være, så det ville være rigtig smart og 2273	  
nemmere for folk, hvis det kunne gøres på en sådan måde, plus det ville fjerne meget af mistilliden 2274	  
og legitimere deres eksistensberettigelse i højere grad. Derudover bør der laves de nødvendige 2275	  
rettelser i lovgivningen så iværksætter virksomheder som Uber kan få love til at blive i stedet for at 2276	  
lukke dem og andre nytænkende firmaer ned, hvilket EU-kommissionen lige har pointeret ville 2277	  
være en god idé. 2278	  
 2279	  
Interviewer: Hvilke parametre tror du at Uber brander sig på? 2280	  
 2281	  
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Rikke: Generelt så vil jeg egentlig sige, at Uber de ikke brander sig særlig meget, man hører ikke 2282	  
særlig meget fra dem, så det er nok det her med word of mouth, at det er nyt, og man fortæller det 2283	  
til hinanden, for man ser jo ikke reklamer eller branding fra Uber nogen steder, det kunne jeg måske 2284	  
godt lidt savne, at de kommunikerede lidt mere om hvem de er. 2285	  
 2286	  
Interviewer: Men hvis du umiddelbart skulle gætte på en ting, som de brander sig på, hvad tror du 2287	  
så? 2288	  
 2289	  
Rikke: Nok at det er det nye, måske også lidt fælleskabet, at man kan bruge hinanden til at komme 2290	  
rundt på nye måder.  2291	  
 2292	  
Interviewer: De brander sig blandt andet på sikkerhed, hvad tænker du om det? 2293	  
 2294	  
Rikke: Nå, jamen det kan jeg godt se at de gør i forhold til app’en måske, at det er en sikker måde 2295	  
at bruge det på, men altså jeg har ikke lagt mærke til at de brander sig på det område, men jeg kan 2296	  
godt forstå at de har valgt at gøre det, for det er helt overvejende også en af de grunde til at jeg 2297	  
synes at Uber fungerer rigtig godt, fordi at man føler sig sikker, grundet deres system der gennem 2298	  
app’en.  2299	  
 2300	  
Interviewer: Hvad synes du om deres konkurrencer på deres Facebook side? 2301	  
 2302	  
Rikke: Dem har jeg ikke lagt mærke til, men jeg ville nok heller ikke deltage i dem lige meget 2303	  
hvad. 2304	  
 2305	  
Interviewer: Hvorfor ville du ikke det? 2306	  
 2307	  
Rikke: Jeg synes generelt konkurrencer, der kommer ud, så alle i ens netværk kan se det, er spam. 2308	  
Vinderchancerne er for små, og jeg gider ikke spamme mit netværks væg til med alt muligt 2309	  
ligegyldigt indhold. Folk deltager hovedløst i konkurrencer, men jeg tror meget af det er passivt, og 2310	  
ikke er noget, de gør for at støtte et brand og brede et budskab, så jeg tror faktisk det mere bare er et 2311	  
irritationsmoment for mange. 2312	  
 2313	  
Interviewer: Hvad synes du så om deres kampagner? Nu siger du selv, at du ikke rigtig har lagt 2314	  
mærke til dem. 2315	  
 2316	  
Rikke: Ja, altså jeg synes ikke rigtig, jeg har set nogen, men nu følger jeg dem heller ikke på nogen 2317	  
sociale medier, men generelt så har jeg opfattelsen af at det generelt er meget sådan word of mouth, 2318	  
og man ser dem ikke rigtig, og der savner jeg måske lidt det her at de selv, altså nu når der er den 2319	  
her debat, altså man har kun set taxachaufførerne og Uber-chaufførerne op i mod hinanden, man 2320	  
mangler lidt nogle talsmænd for Uber, der lige kommer ud og fortæller, hvem vi er, og hvad vi står 2321	  
for, vi er altså ikke nogen stor farlig virksomhed, vi har bare fundet en ny smart måde at gøre 2322	  
tingene på. Det kunne jeg godt savne lidt. 2323	  
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 2324	  
Interviewer: Hvilken betydning har dine venner og families holdning på dit syn på Uber? 2325	  
 2326	  
Rikke: Jeg har ikke hørt nogen sige noget dårligt om dem, men jeg har da selv, jeg brugte det selv, 2327	  
fordi jeg fik det anbefalet af nogle venner, som sagde, at det ikke var en stor farlig virksomhed, og 2328	  
at det var sikkert og smart og billigt, så det gjorde mig nysgerrig.  2329	  
 2330	  
Interviewer: Så det har en vis betydning hvad de siger? Hvis de sagde det var dårligt for eksempel. 2331	  
 2332	  
Rikke: Ja, hvis jeg havde nogle venner, der havde oplevet noget dårligt i forbindelse med dem, så 2333	  
kunne det godt være, at jeg ville, måske være lidt mere påpasselig, men indtil videre har jeg kun 2334	  
hørt positive ting, og det har også bare gjort, at jeg synes, det er fedt at bruge. 2335	  
 2336	  
Interviewer: Okay, hvilken betydning har andres kommentarer på Facebook for dig? 2337	  
 2338	  
Rikke: Altså, det påvirker mig faktisk ikke, for jeg har den holdning til Uber jeg har, jeg synes det 2339	  
er fedt, så hvis folk skriver noget dårligt om dem eller et eller andet - at de ikke er berettiget til at 2340	  
være her, og det er synd for taxachaufførerne - så rør det mig egentlig ikke rigtig, fordi at jeg synes, 2341	  
de har ret til at være her. Deres forretning fungerer rigtig godt, så det påvirker mig ikke, fordi jeg 2342	  
har en holdning til, at det er et fint koncept. 2343	  
 2344	  
Interviewer: Og hvilken betydning har Ubers rating på Trustpilot for dig? 2345	  
 2346	  
Rikke: Nok ikke så meget, det er igen det der med, at jeg kun har hørt folk have positive 2347	  
oplevelser, og så kan man jo se, hvordan de egentlige chauffører er ratet. 2348	  
 2349	  
Interviewer: Og hvilken betydning har medierne på din holdning til Uber? 2350	  
 2351	  
Rikke: Jeg synes medierne virkelig prøver at skabe en debat, men jeg vil fortsat bruge dem, for det 2352	  
kan godt være, der er nogle ting, der skal ind og ændres i lovgivningen, for at de er berettiget til at 2353	  
være her, jeg kan godt se, at der er nogle ting - de har ikke nogen uddannelse som taxachaufførerne 2354	  
har, som de skal igennem - men generelt så synes jeg, ja at medierne gerne vil skabe den her debat, 2355	  
og så synes jeg måske, at Uber burde også lige gå ud og håndtere det lidt mere. 2356	  
 2357	  
Interviewer: Ja, har du så tillid til at chaufføren og hans ekspertise kan opfylde dine ønsker og 2358	  
behov? 2359	  
 2360	  
Rikke: Ja, jeg stoler på dem, altså det er private mennesker, det virker meget personligt, og jeg 2361	  
stoler på, at de kører mig derhen, hvor jeg gerne vil hen sikkert og roligt. 2362	  
 2363	  
Interviewer: Og har du så tillid til at chaufføren er oprigtig interesseret i din trivsel og velvære? 2364	  
 2365	  
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Rikke: Ja, altså, det er jo primært for at tjene penge at de gør det, at de stiller deres bil til rådighed 2366	  
og sådan noget, men de vil jo gerne, i og med at Uber har lavet det her ratingsystem, så er de jo 2367	  
også interesseret i at få nogle gode ratings, så derfor tror jeg, at de er mere out there og gerne vil 2368	  
sørge for en god stemning og sørge for at få tilfredse kunder, så andre vil bruge dem igen. 2369	  
 2370	  
Interviewer: Og har du intentioner om at bruge Uber i fremtiden og hvorfor? 2371	  
 2372	  
Rikke: Ja, det har jeg. Normalt så cykler jeg, men i situationer hvor det er at jeg skal fra et sted til 2373	  
et andet, hvor det måske er lidt længere, eller jeg skal derhen hurtigere, eller vejret påvirker det eller 2374	  
et eller andet. Jeg ville aldrig bruge en taxa. 2375	  
 2376	  
Interviewer: Okay, og har du intentioner om at fortælle andre om Uber og hvorfor? 2377	  
 2378	  
Rikke: Ja, det har jeg. Jeg synes selv, at det er rigtig smart og billigt, så det vil jeg da gerne fortælle 2379	  
andre folk om, brede budskabet, ikke fordi jeg som sådan vil gå ind og støtte debatten, men jeg 2380	  
synes at, at de er berettiget til at være her, og det er virkelig smart, så jeg håber, de bliver ved med 2381	  
at være her. Så derfor håber jeg, at der er så mange, der bruger det som muligt, og det bliver mere 2382	  
udbredt. Både fordi at jeg gerne vil støtte dem lidt, fordi jeg tænker at, det er fremtiden, men måske 2383	  
også for egen vindings skyld, at de bliver ved med at være her, og det måske kan blive billigere, 2384	  
eller at det kan blive brugt i flere byer. 2385	  
 2386	  
Interviewer: Okay, har du ellers noget du vil tilføje her til sidst? 2387	  
 2388	  
Rikke: Nej ikke umiddelbart 2389	  
 2390	  
Interviewer: Okay, tak for hjælpen. 2391	  



Spørgeskema om Uber - Line 
  
Spørgsmålene besvares på en 5 trins skala (meget uenig, uenig, hverken enig/eller uenig, enig, 
meget enig) 
 
Controlled communications 

CC1 - Jeg har kendskab til den måde, Uber brander sig selv på 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CC2 - Jeg bliver påvirket af Ubers branding 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

CC3 - Jeg bliver påvirket af at Uber brander sig på sikkerhed 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CC4 - Jeg synes godt om Ubers konkurrencer på Facebook 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CC5 - Jeg synes godt om Ubers kampagner 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CC6 - Jeg synes godt om Ubers branding 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 
 

Uncontrolled communications 

UC1 - Medierne har haft stor indflydelse på mit syn på Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC2 - Medierne har gjort mig opmærksom på aspekter ved Uber, jeg ikke var bekendt med 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC3 - Medierne har fremsat andre holdninger til Uber end mine egne 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  



 

UC4 - Medierne har hjulpet mig med at fastlægge min holdning til Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC5 - Medierne har påvirket min vurdering af Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC6 - Mine venner og families holdning har en stor indflydelse på mit syn på Uber 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC7 - Mine venner og familie har gjort mig opmærksom på aspekter ved Uber, jeg ikke var 

bekendt med 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC8 - Mine venner og familie har andre holdninger til Uber end mine egne 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC9 - Mine venner og familie har hjulpet mig med at fastlægge min holdning om Uber 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC10 - Mine venner og families holdning til Uber har påvirket min evaluering af Uber 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

UC11 - Jeg bliver påvirket af andres negative kommentarer om Uber på Facebook 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC12 - Jeg bliver påvirket af andres positive kommentarer om Uber på Facebook 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC13 - Jeg bliver påvirket af Ubers rating på sider såsom Trustpilot 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 



UC14 - Jeg bliver påvirket af Ubers ratingsystem 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Brand name 

BN1 - Ubers brand fortæller mig hvad jeg kan forvente af Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BN2 - Ubers brand fortæller mig en del om Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BN3 - Ubers brand sender et budskab til mig omkring Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BN4 - Ubers brand fortæller mig alt jeg har brug for at vide om Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

BN5 - Ubers brand giver mig negative associationer 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BN6 - Ubers brand giver mig positive associationer 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Price/value for money 

P1 - Prisniveauet hos Uber er rimeligt i forhold til den service jeg får 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P2 - Hos Uber får jeg værdi for pengene 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P3 - Hos Uber får jeg en god service i forhold til prisen 



Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P4 - Det er økonomisk at bruge Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P5 - Hos Uber får jeg mere værdi for pengene end hvis jeg benytter en almindelig taxa 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

                                                                     

Servicescape 

SS1 - Ubers faciliteter er up-to-date 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

SS2 - Bilerne er pæne visuelt 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

SS3 - Chaufførerne er pæne og velklædte 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

SS4 - Bilens og chaufførens udseende stemmer overens med den service jeg får 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

SS5 - Bilens udseende er vigtigt for mig 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Core service 

CS1 - Serviceoplevelsen hos Uber passer til mine behov 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS2 - Serviceoplevelsen hos Uber er troværdig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 



CS3 - Hos Uber kan jeg regne med at få en god serviceoplevelse 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS4 - Serviceoplevelsen hos Uber er god kvalitet 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CS5 - Serviceoplevelsen hos Uber er bedre end andre alternativer 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CS6 - Ubers app er brugervenlig 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS7 - Jeg synes godt om Ubers app 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS8 - Ubers ratingsystem er vigtigt for mig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 
 

Employee service 

ES1 - Chaufførerne er altid villig til at hjælpe mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

ES2 - Jeg kan stole på chaufførerne 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES3 - Jeg føler mig tryg i mine transaktioner med chaufførerne 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES4 - Chaufførerne er høflige 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 



 

ES5 - Chaufførerne giver mig personlig opmærksomhed 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES6 - Chaufførernes køreevner er vigtige for mig 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES7 - Chaufførernes adfærd er vigtige for mig 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Feelings 

Når jeg benytter mig af Ubers service (Fra du åbner app’en og bestiller en tur, selve turen og til du 

har betalt) føler jeg mig: 

FE1 – Utilpas 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE2 – Glad 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE3 – Irriteret 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE4 – Frustreret 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE5 – Tilfredsstillet 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE6 -  Trist 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

 



 

FE7 – Væmmet 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE8 – Urolig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE9 – Tilpas 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

FE10 – Nervøs 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE11 – Selvsikker 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE12 – Imponeret 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE13 - Jeg føler mig frustreret, når jeg benytter mig af Ubers app 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

FE14 - Jeg føler mig tilfreds, når jeg benytter mig af Ubers app 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE15 - Jeg føler mig utålmodig, når jeg venter på chaufførens ankomst 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE16 - Jeg føler mig tryg ved Ubers ratingsystem 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE17 - Jeg føler mig i sikkerhed, når jeg kører med Uber 



Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 
 

Personal values 

 

PV1 - Brugen af Uber tillader mig at opnå større social anerkendelse 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

PV2 - Brugen af Uber tillader mig at opnå en højere status 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

PV3 - Brugen af Uber tillader mig at styrke mine venskaber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

PV4 - Ubers forretningsmodel stemmer overens med mine personlige værdier 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

PV5 - Jeg synes godt om Ubers forretningsmodel 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Tillid 

 

Controlled communications 

Påvirker Ubers egen branding og promovering din tillid til Uber? 

 

T1 - Ubers egen branding og promovering påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine 

ønsker og behov? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T2 - Ubers egen branding og promovering påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig 

interesseret i min trivsel og velvære? 



Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Uncontrolled communications 

Påvirker andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne din tillid til Uber? 

 

T3 - Andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne påvirker min tillid til om chaufføren 

kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T4 - Andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne påvirker min tillid til om chaufføren 

er oprigtig interesseret i min trivsel og velvære? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Brand name 

Påvirker Ubers brand din opfattelse af og tillid til Uber? 

 

T5 - Ubers brand påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T6 - Ubers brand påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min trivsel og 

velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Price/value for money 

Påvirker price/value for money din tillid til Uber? 
 

T7 - Den værdi jeg får for pengene påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  



 

T8 - Den værdi jeg får for pengene påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i 

min trivsel og velvære? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Servicescape 

Påvirker de fysiske omgivelser din tillid til Uber? 

 

T9 - De fysiske omgivelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

T10 - De fysiske omgivelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Core service 

Påvirker serviceoplevelsen din tillid til Uber? 

 

T11 - Serviceoplevelsen påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T12 - Serviceoplevelsen påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min trivsel og 

velvære? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

Employee service 

Påvirker chaufførens adfærd og præstation din tillid til Uber? 

 



T13 - Chaufførens adfærd og præstation påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine 

ønsker og behov? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T14 - Chaufførens adfærd og præstation påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret 

i min trivsel og velvære? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Feelings 

Påvirker dine positive eller negative følelser ift. Uber din tillid til Uber? 

 

T15 - Mine positive følelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T16 - Mine negative følelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T17 - Mine positive følelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T18 - Mine negative følelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Personal values 

Påvirker dine personlige værdier din tillid til Uber? 

 



T19 - Mine personlige værdier påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T20 - Mine personlige værdier påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Brandt Verdict 

BV1 - Jeg er virkelig vild med Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV2 - Jeg ville virkelig savne Uber, hvis det ikke var her mere 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV3 – Uber betyder noget særligt for mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BV4 - Uber er mere end blot en service for mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BV5 - Jeg har intentioner om at benytte Uber igen i fremtiden 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV6 - Jeg har intentioner om at benytte Uber igen fordi jeg har et emotionelt bånd til brandet 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

BV7 - Jeg har intentioner om at fortælle andre om min oplevelse med Uber 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 
	



Spørgeskema om Uber - Maria 
  
Spørgsmålene besvares på en 5 trins skala (meget uenig, uenig, hverken enig/eller uenig, enig, 
meget enig) 
 
Controlled communications 

CC1 - Jeg har kendskab til den måde, Uber brander sig selv på 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CC2 - Jeg bliver påvirket af Ubers branding 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CC3 - Jeg bliver påvirket af at Uber brander sig på sikkerhed 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

CC4 - Jeg synes godt om Ubers konkurrencer på Facebook 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CC5 - Jeg synes godt om Ubers kampagner 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CC6 - Jeg synes godt om Ubers branding 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Uncontrolled communications 

UC1 - Medierne har haft stor indflydelse på mit syn på Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC2 - Medierne har gjort mig opmærksom på aspekter ved Uber, jeg ikke var bekendt med 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC3 - Medierne har fremsat andre holdninger til Uber end mine egne 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  



 

UC4 - Medierne har hjulpet mig med at fastlægge min holdning til Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC5 - Medierne har påvirket min vurdering af Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC6 - Mine venner og families holdning har en stor indflydelse på mit syn på Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC7 - Mine venner og familie har gjort mig opmærksom på aspekter ved Uber, jeg ikke var 

bekendt med 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC8 - Mine venner og familie har andre holdninger til Uber end mine egne 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC9 - Mine venner og familie har hjulpet mig med at fastlægge min holdning om Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC10 - Mine venner og families holdning til Uber har påvirket min evaluering af Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

UC11 - Jeg bliver påvirket af andres negative kommentarer om Uber på Facebook 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC12 - Jeg bliver påvirket af andres positive kommentarer om Uber på Facebook 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC13 - Jeg bliver påvirket af Ubers rating på sider såsom Trustpilot 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 



UC14 - Jeg bliver påvirket af Ubers ratingsystem 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Brand name 

BN1 – Ubers brand fortæller mig hvad jeg kan forvente af Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BN2 – Ubers brand fortæller mig en del om Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BN3 - Ubers brand sender et budskab til mig omkring Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BN4 - Ubers brand fortæller mig alt jeg har brug for at vide om Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BN5 - Ubers brand giver mig negative associationer 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BN6 - Ubers brand giver mig positive associationer 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Price/value for money 

P1 - Prisniveauet hos Uber er rimeligt i forhold til den service jeg får 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P2 - Hos Uber får jeg værdi for pengene 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P3 - Hos Uber får jeg en god service i forhold til prisen 



Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P4 - Det er økonomisk at bruge Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P5 - Hos Uber får jeg mere værdi for pengene end hvis jeg benytter en almindelig taxa 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

                                                                     

Servicescape 

SS1 - Ubers faciliteter er up-to-date 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

SS2 - Bilerne er pæne visuelt 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

SS3 - Chaufførerne er pæne og velklædte 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

SS4 - Bilens og chaufførens udseende stemmer overens med den service jeg får 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

SS5 - Bilens udseende er vigtigt for mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Core service 

CS1 - Serviceoplevelsen hos Uber passer til mine behov 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

CS2 - Serviceoplevelsen hos Uber er troværdig 



Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CS3 - Hos Uber kan jeg regne med at få en god serviceoplevelse 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS4 - Serviceoplevelsen hos Uber er god kvalitet 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS5 - Serviceoplevelsen hos Uber er bedre end andre alternativer 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS6 - Ubers app er brugervenlig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS7 - Jeg synes godt om Ubers app 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS8 - Ubers ratingsystem er vigtigt for mig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Employee service 

ES1 - Chaufførerne er altid villig til at hjælpe mig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES2 - Jeg kan stole på chaufførerne 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

ES3 - Jeg føler mig tryg i mine transaktioner med chaufførerne 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES4 - Chaufførerne er høflige 



Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES5 - Chaufførerne giver mig personlig opmærksomhed 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES6 - Chaufførernes køreevner er vigtige for mig 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES7 - Chaufførernes adfærd er vigtige for mig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Feelings 

Når jeg benytter mig af Ubers service (Fra du åbner app’en og bestiller en tur, selve turen og til du 

har betalt) føler jeg mig: 

FE1 – Utilpas 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE2 – Glad 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE3 – Irriteret 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE4 – Frustreret 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE5 – Tilfredsstillet 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE6 -  Trist 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  



 

FE7 – Væmmet 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE8 – Urolig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

FE9 – Tilpas 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

FE10 – Nervøs 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE11 – Selvsikker 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE12 – Imponeret 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE13 - Jeg føler mig frustreret, når jeg benytter mig af Ubers app 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE14 - Jeg føler mig tilfreds, når jeg benytter mig af Ubers app 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE15 - Jeg føler mig utålmodig, når jeg venter på chaufførens ankomst 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

FE16 - Jeg føler mig tryg ved Ubers ratingsystem 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE17 - Jeg føler mig i sikkerhed, når jeg kører med Uber 



Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 
 

Personal values 

 

PV1 - Brugen af Uber tillader mig at opnå større social anerkendelse 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

PV2 - Brugen af Uber tillader mig at opnå en højere status 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

PV3 - Brugen af Uber tillader mig at styrke mine venskaber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

PV4 - Ubers forretningsmodel stemmer overens med mine personlige værdier 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

PV5 - Jeg synes godt om Ubers forretningsmodel 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 
 

 

Tillid 

 

Controlled communications 

Påvirker Ubers egen branding og promovering din tillid til Uber? 

 

T1 - Ubers egen branding og promovering påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine 

ønsker og behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T2 - Ubers egen branding og promovering påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig 

interesseret i min trivsel og velvære? 



Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Uncontrolled communications 

Påvirker andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne din tillid til Uber? 

 

T3 - Andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne påvirker min tillid til om chaufføren 

kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T4 - Andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne påvirker min tillid til om chaufføren 

er oprigtig interesseret i min trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Brand name 

Påvirker Ubers brand din opfattelse af og tillid til Uber? 

 

T5 - Ubers brand påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

T6 - Ubers brand påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min trivsel og 

velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Price/value for money 

Påvirker price/value for money din tillid til Uber? 
 

T7 - Den værdi jeg får for pengene påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  



 

T8 - Den værdi jeg får for pengene påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i 

min trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Servicescape 

Påvirker de fysiske omgivelser din tillid til Uber? 

 

T9 - De fysiske omgivelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T10 - De fysiske omgivelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Core service 

Påvirker serviceoplevelsen din tillid til Uber? 

 

T11 - Serviceoplevelsen påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T12 - Serviceoplevelsen påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min trivsel og 

velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

Employee service 

Påvirker chaufførens adfærd og præstation din tillid til Uber? 

 



T13 - Chaufførens adfærd og præstation påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine 

ønsker og behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T14 - Chaufførens adfærd og præstation påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret 

i min trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Feelings 

Påvirker dine positive eller negative følelser ift. Uber din tillid til Uber? 

 

T15 - Mine positive følelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T16 - Mine negative følelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T17 - Mine positive følelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T18 - Mine negative følelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

Personal values 

Påvirker dine personlige værdier din tillid til Uber? 

T19 - Mine personlige værdier påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 



Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T20 - Mine personlige værdier påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

 

Brandt Verdict 

BV1 - Jeg er virkelig vild med Uber som brand 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV2 - Jeg ville virkelig savne Uber, hvis det ikke var her mere 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV3 - Ubers brand betyder noget særligt for mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

BV4 - Uber er mere end blot en service for mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BV5 - Jeg har intentioner om at benytte Uber igen i fremtiden 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV6 - Jeg har intentioner om at benytte Uber igen fordi jeg har et emotionelt bånd til brandet 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BV7 - Jeg har intentioner om at fortælle andre om min oplevelse med Uber 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 
	



Spørgeskema om Uber - Caroline 
  
Spørgsmålene besvares på en 5 trins skala (meget uenig, uenig, hverken enig/eller uenig, enig, 
meget enig) 
 
 

Controlled communications 

CC1 - Jeg har kendskab til den måde, Uber brander sig selv på 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CC2 - Jeg bliver påvirket af Ubers branding 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CC3 - Jeg bliver påvirket af at Uber brander sig på sikkerhed 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CC4 - Jeg synes godt om Ubers konkurrencer på Facebook 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CC5 - Jeg synes godt om Ubers kampagner 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CC6 - Jeg synes godt om Ubers branding 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 
 

Uncontrolled communications 

UC1 - Medierne har haft stor indflydelse på mit syn på Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC2 - Medierne har gjort mig opmærksom på aspekter ved Uber, jeg ikke var bekendt med 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC3 - Medierne har fremsat andre holdninger til Uber end mine egne 



Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC4 - Medierne har hjulpet mig med at fastlægge min holdning til Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC5 - Medierne har påvirket min vurdering af Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC6 - Mine venner og families holdning har en stor indflydelse på mit syn på Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC7 - Mine venner og familie har gjort mig opmærksom på aspekter ved Uber, jeg ikke var 

bekendt med 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC8 - Mine venner og familie har andre holdninger til Uber end mine egne 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC9 - Mine venner og familie har hjulpet mig med at fastlægge min holdning om Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC10 - Mine venner og families holdning til Uber har påvirket min evaluering af Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

 

UC11 - Jeg bliver påvirket af andres negative kommentarer om Uber på Facebook 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC12 - Jeg bliver påvirket af andres positive kommentarer om Uber på Facebook 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC13 - Jeg bliver påvirket af Ubers rating på sider såsom Trustpilot 



Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

UC14 - Jeg bliver påvirket af Ubers ratingsystem 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Brand name 

BN1 - Ubers brand fortæller mig hvad jeg kan forvente af Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BN2 - Ubers brand fortæller mig en del om Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BN3 - Ubers brand sender et budskab til mig omkring Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

BN4 - Ubers brand fortæller mig alt jeg har brug for at vide om Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BN5 - Ubers brand giver mig negative associationer 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BN6 - Ubers brand giver mig positive associationer 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Price/value for money 

P1 - Prisniveauet hos Uber er rimeligt i forhold til den service jeg får 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P2 - Hos Uber får jeg værdi for pengene 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  



 

P3 - Hos Uber får jeg en god service i forhold til prisen 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P4 - Det er økonomisk at bruge Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P5 - Hos Uber får jeg mere værdi for pengene end hvis jeg benytter en almindelig taxa 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

                                                                     

Servicescape 

SS1 - Ubers faciliteter er up-to-date 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

SS2 - Bilerne er pæne visuelt 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

SS3 - Chaufførerne er pæne og velklædte 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

SS4 - Bilens og chaufførens udseende stemmer overens med den service jeg får 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

SS5 - Bilens udseende er vigtigt for mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

 

Core service 

CS1 - Serviceoplevelsen hos Uber passer til mine behov 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 



CS2 - Serviceoplevelsen hos Uber er troværdig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS3 - Hos Uber kan jeg regne med at få en god serviceoplevelse 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS4 - Serviceoplevelsen hos Uber er god kvalitet 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CS5 - Serviceoplevelsen hos Uber er bedre end andre alternativer 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS6 - Ubers app er brugervenlig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS7 - Jeg synes godt om Ubers app 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS8 - Ubers ratingsystem er vigtigt for mig 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

 

Employee service 

ES1 - Chaufførerne er altid villig til at hjælpe mig 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES2 - Jeg kan stole på chaufførerne 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES3 - Jeg føler mig tryg i mine transaktioner med chaufførerne 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 



ES4 - Chaufførerne er høflige 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

ES5 - Chaufførerne giver mig personlig opmærksomhed 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES6 - Chaufførernes køreevner er vigtige for mig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES7 - Chaufførernes adfærd er vigtige for mig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Feelings 

Når jeg benytter mig af Ubers service (Fra du åbner app’en og bestiller en tur, selve turen og til du 

har betalt) føler jeg mig: 

FE1 – Utilpas 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

FE2 – Glad 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

FE3 – Irriteret 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

FE4 – Frustreret 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

FE5 – Tilfredsstillet 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE6 -  Trist 



Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

 

 

FE7 – Væmmet 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

FE8– Urolig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

FE9 – Tilpas 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE10 – Nervøs 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

FE11 – Selvsikker 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

FE12 – Imponeret 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

FE13 - Jeg føler mig frustreret, når jeg benytter mig af Ubers app 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

FE14 - Jeg føler mig tilfreds, når jeg benytter mig af Ubers app 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE15 - Jeg føler mig utålmodig, når jeg venter på chaufførens ankomst 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE16 - Jeg føler mig tryg ved Ubers ratingsystem 



Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE17 - Jeg føler mig i sikkerhed, når jeg kører med Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Personal values 

 

PV1 - Brugen af Uber tillader mig at opnå større social anerkendelse 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

PV2 - Brugen af Uber tillader mig at opnå en højere status 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

PV3 - Brugen af Uber tillader mig at styrke mine venskaber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

PV4 - Ubers forretningsmodel stemmer overens med mine personlige værdier 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

PV5 - Jeg synes godt om Ubers forretningsmodel 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

 

Tillid 

Controlled communications 

Påvirker Ubers egen branding og promovering din tillid til Uber? 

 

T1 - Ubers egen branding og promovering påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine 

ønsker og behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 



T2 - Ubers egen branding og promovering påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig 

interesseret i min trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

 

Uncontrolled communications 

Påvirker andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne din tillid til Uber? 

 

T3 - Andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne påvirker min tillid til om chaufføren 

kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

T4 - Andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne påvirker min tillid til om chaufføren 

er oprigtig interesseret i min trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Brand name 

Påvirker Ubers brand din opfattelse af og tillid til Uber? 

 

T5 - Ubers brand påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

T6 - Ubers brand påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min trivsel og 

velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

 

 

 

 

 



Price/value for money 

Påvirker price/value for money din tillid til Uber? 
 

T7 - Den værdi jeg får for pengene påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

T8 - Den værdi jeg får for pengene påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i 

min trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

 

Servicescape 

Påvirker de fysiske omgivelser din tillid til Uber? 

 

T9 - De fysiske omgivelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T10 - De fysiske omgivelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Core service 

Påvirker serviceoplevelsen din tillid til Uber? 

 

T11 - Serviceoplevelsen påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T12 - Serviceoplevelsen påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min trivsel og 

velvære? 



Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

Employee service 

Påvirker chaufførens adfærd og præstation din tillid til Uber? 

 

T13 - Chaufførens adfærd og præstation påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine 

ønsker og behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T14 - Chaufførens adfærd og præstation påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret 

i min trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Feelings 

Påvirker dine positive eller negative følelser ift. Uber din tillid til Uber? 

 

T15 - Mine positive følelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T16 - Mine negative følelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T17 - Mine positive følelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T18 - Mine negative følelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  



 

 

Personal values 

Påvirker dine personlige værdier din tillid til Uber? 

 

T19 - Mine personlige værdier påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T20 - Mine personlige værdier påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Brandt Verdict 

BV1 - Jeg er virkelig vild med Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV2 - Jeg ville virkelig savne Uber, hvis det ikke var her mere 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV3 - Ubers brand betyder noget særligt for mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BV4 - Uber er mere end blot en service for mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BV5 - Jeg har intentioner om at benytte Uber igen i fremtiden 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV6 - Jeg har intentioner om at benytte Uber igen fordi jeg har et emotionelt bånd til brandet 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  



 

BV7 - Jeg har intentioner om at fortælle andre om min oplevelse med Uber 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 
	



Spørgeskema om Uber - Daniel 
  
Spørgsmålene besvares på en 5 trins skala (meget uenig, uenig, hverken enig/eller uenig, enig, 
meget enig) 
 
Controlled communications 

CC1 - Jeg har kendskab til den måde, Uber brander sig selv på 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

CC2 - Jeg bliver påvirket af Ubers branding 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

CC3 - Jeg bliver påvirket af at Uber brander sig på sikkerhed 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

CC4 - Jeg synes godt om Ubers konkurrencer på Facebook 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CC5 - Jeg synes godt om Ubers kampagner 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CC6 - Jeg synes godt om Ubers branding 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 
 

Uncontrolled communications 

UC1 - Medierne har haft stor indflydelse på mit syn på Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

UC2 - Medierne har gjort mig opmærksom på aspekter ved Uber, jeg ikke var bekendt med 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC3 - Medierne har fremsat andre holdninger til Uber end mine egne 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  



 

UC4 - Medierne har hjulpet mig med at fastlægge min holdning til Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC5 - Medierne har påvirket min vurdering af Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC6 - Mine venner og families holdning har en stor indflydelse på mit syn på Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC7 - Mine venner og familie har gjort mig opmærksom på aspekter ved Uber, jeg ikke var 

bekendt med 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC8 - Mine venner og familie har andre holdninger til Uber end mine egne 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC9 - Mine venner og familie har hjulpet mig med at fastlægge min holdning om Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC10 - Mine venner og families holdning til Uber har påvirket min evaluering af Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

 

UC11 - Jeg bliver påvirket af andres negative kommentarer om Uber på Facebook 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

UC12 - Jeg bliver påvirket af andres positive kommentarer om Uber på Facebook 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC13 - Jeg bliver påvirket af Ubers rating på sider såsom Trustpilot 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 



UC14 - Jeg bliver påvirket af Ubers ratingsystem 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Brand name 

BN1 - Ubers brand fortæller mig hvad jeg kan forvente af Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BN2 - Ubers brand fortæller mig en del om Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BN3 - Ubers brand sender et budskab til mig omkring Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

BN4 - Ubers brand fortæller mig alt jeg har brug for at vide om Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

BN5 - Ubers brand giver mig negative associationer 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

BN6 - Ubers brand giver mig positive associationer 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Price/value for money 

P1 - Prisniveauet hos Uber er rimeligt i forhold til den service jeg får 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P2 - Hos Uber får jeg værdi for pengene 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P3 - Hos Uber får jeg en god service i forhold til prisen 



Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P4 - Det er økonomisk at bruge Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

P5 - Hos Uber får jeg mere værdi for pengene end hvis jeg benytter en almindelig taxa 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

                                                                     

Servicescape 

SS1 - Ubers faciliteter er up-to-date 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

SS2 - Bilerne er pæne visuelt 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

SS3 - Chaufførerne er pæne og velklædte 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

SS4 - Bilens og chaufførens udseende stemmer overens med den service jeg får 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

SS5 - Bilens udseende er vigtigt for mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

 

Core service 

CS1 - Serviceoplevelsen hos Uber passer til mine behov 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

CS2 - Serviceoplevelsen hos Uber er troværdig 



Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS3 - Hos Uber kan jeg regne med at få en god serviceoplevelse 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS4 - Serviceoplevelsen hos Uber er god kvalitet 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS5 - Serviceoplevelsen hos Uber er bedre end andre alternativer 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS6 - Ubers app er brugervenlig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS7 - Jeg synes godt om Ubers app 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS8 - Ubers ratingsystem er vigtigt for mig 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 
 

Employee service 

ES1 - Chaufførerne er altid villig til at hjælpe mig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES2 - Jeg kan stole på chaufførerne 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

ES3 - Jeg føler mig tryg i mine transaktioner med chaufførerne 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES4 - Chaufførerne er høflige 



Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

ES5 - Chaufførerne giver mig personlig opmærksomhed 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES6 - Chaufførernes køreevner er vigtige for mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

ES7 - Chaufførernes adfærd er vigtige for mig 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Feelings 

Når jeg benytter mig af Ubers service (Fra du åbner app’en og bestiller en tur, selve turen og til du 

har betalt) føler jeg mig: 

FE1 – Utilpas 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

FE2 – Glad 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE3 – Irriteret 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

FE4 – Frustreret 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

FE5 – Tilfredsstillet 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE6 -  Trist 



Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

 

FE7 – Væmmet 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

FE8 – Urolig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

FE9 – Tilpas 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE10 – Nervøs 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE11 – Selvsikker 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE12 – Imponeret 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

FE13 - Jeg føler mig frustreret, når jeg benytter mig af Ubers app 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE14 - Jeg føler mig tilfreds, når jeg benytter mig af Ubers app 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE15 - Jeg føler mig utålmodig, når jeg venter på chaufførens ankomst 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

FE16 - Jeg føler mig tryg ved Ubers ratingsystem 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 



FE17 - Jeg føler mig i sikkerhed, når jeg kører med Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Personal values 

 

PV1 - Brugen af Uber tillader mig at opnå større social anerkendelse 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

PV2 - Brugen af Uber tillader mig at opnå en højere status 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

PV3 - Brugen af Uber tillader mig at styrke mine venskaber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

PV4 - Ubers forretningsmodel stemmer overens med mine personlige værdier 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

PV5 - Jeg synes godt om Ubers forretningsmodel 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

 

Tillid 

Controlled communications 

Påvirker Ubers egen branding og promovering din tillid til Uber? 

 

T1 - Ubers egen branding og promovering påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine 

ønsker og behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

T2 - Ubers egen branding og promovering påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig 

interesseret i min trivsel og velvære? 



Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Uncontrolled communications 

Påvirker andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne din tillid til Uber? 

 

T3 - Andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne påvirker min tillid til om chaufføren 

kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

T4 - Andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne påvirker min tillid til om chaufføren 

er oprigtig interesseret i min trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

 

 

Brand name 

Påvirker Ubers brand din opfattelse af og tillid til Uber? 

 

T5 - Ubers brand påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

T6 - Ubers brand påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min trivsel og 

velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

 

 

Price/value for money 

Påvirker price/value for money din tillid til Uber? 

 



T7 - Den værdi jeg får for pengene påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T8 - Den værdi jeg får for pengene påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i 

min trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Servicescape 

Påvirker de fysiske omgivelser din tillid til Uber? 

 

T9 - De fysiske omgivelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T10 - De fysiske omgivelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Core service 

Påvirker serviceoplevelsen din tillid til Uber? 

 

T11 - Serviceoplevelsen påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T12 - Serviceoplevelsen påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min trivsel og 

velvære? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

Employee service 



Påvirker chaufførens adfærd og præstation din tillid til Uber? 

 

T13 - Chaufførens adfærd og præstation påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine 

ønsker og behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T14 - Chaufførens adfærd og præstation påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret 

i min trivsel og velvære? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Feelings 

Påvirker dine positive eller negative følelser ift. Uber din tillid til Uber? 

 

T15 - Mine positive følelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T16 - Mine negative følelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

T17 - Mine positive følelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

T18 - Mine negative følelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

 

Personal values 



Påvirker dine personlige værdier din tillid til Uber? 

 

T19 - Mine personlige værdier påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T20 - Mine personlige værdier påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Brandt Verdict 

BV1 - Jeg er virkelig vild med Uber som brand 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV2 - Jeg ville virkelig savne Uber, hvis det ikke var her mere 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV3 - Ubers brand betyder noget særligt for mig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV4 - Uber er mere end blot en service for mig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV5 - Jeg har intentioner om at benytte Uber igen i fremtiden 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV6 - Jeg har intentioner om at benytte Uber igen fordi jeg har et emotionelt bånd til brandet 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BV7 - Jeg har intentioner om at fortælle andre om min oplevelse med Uber 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  



 

 
	



Spørgeskema om Uber - Lotte 
  
Spørgsmålene besvares på en 5 trins skala (meget uenig, uenig, hverken enig/eller uenig, enig, 
meget enig) 
 
 
Controlled communications 

CC1 - Jeg har kendskab til den måde, Uber brander sig selv på 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

CC2 - Jeg bliver påvirket af Ubers branding 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

CC3 - Jeg bliver påvirket af at Uber brander sig på sikkerhed 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CC4 - Jeg synes godt om Ubers konkurrencer på Facebook 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CC5 - Jeg synes godt om Ubers kampagner 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CC6 - Jeg synes godt om Ubers branding 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 
 

Uncontrolled communications 

UC1 - Medierne har haft stor indflydelse på mit syn på Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC2 - Medierne har gjort mig opmærksom på aspekter ved Uber, jeg ikke var bekendt med 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC3 - Medierne har fremsat andre holdninger til Uber end mine egne 



Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC4 - Medierne har hjulpet mig med at fastlægge min holdning til Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC5 - Medierne har påvirket min vurdering af Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC6 - Mine venner og families holdning har en stor indflydelse på mit syn på Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC7 - Mine venner og familie har gjort mig opmærksom på aspekter ved Uber, jeg ikke var 

bekendt med 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC8 - Mine venner og familie har andre holdninger til Uber end mine egne 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC9 - Mine venner og familie har hjulpet mig med at fastlægge min holdning om Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC10 - Mine venner og families holdning til Uber har påvirket min evaluering af Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

 

UC11 - Jeg bliver påvirket af andres negative kommentarer om Uber på Facebook 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC12 - Jeg bliver påvirket af andres positive kommentarer om Uber på Facebook 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC13 - Jeg bliver påvirket af Ubers rating på sider såsom Trustpilot 



Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC14 - Jeg bliver påvirket af Ubers ratingsystem 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Brand name 

BN1 – Ubers brand fortæller mig hvad jeg kan forvente af Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BN2 - Ubers brand fortæller mig en del om Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BN3 - Ubers brand sender et budskab til mig omkring Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BN4 - Ubers brand fortæller mig alt jeg har brug for at vide om Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BN5 - Ubers brand giver mig negative associationer 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BN6 - Ubers brand giver mig positive associationer 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Price/value for money 

P1 - Prisniveauet hos Uber er rimeligt i forhold til den service jeg får 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P2 - Hos Uber får jeg værdi for pengene 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  



 

P3 - Hos Uber får jeg en god service i forhold til prisen 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P4 - Det er økonomisk at bruge Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P5 - Hos Uber får jeg mere værdi for pengene end hvis jeg benytter en almindelig taxa 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

                                                                     

Servicescape 

SS1 - Ubers faciliteter er up-to-date 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

SS2 - Bilerne er pæne visuelt 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

SS3 - Chaufførerne er pæne og velklædte 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

SS4 - Bilens og chaufførens udseende stemmer overens med den service jeg får 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

SS5 - Bilens udseende er vigtigt for mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

 

Core service 

CS1 - Serviceoplevelsen hos Uber passer til mine behov 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 



CS2 - Serviceoplevelsen hos Uber er troværdig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS3 - Hos Uber kan jeg regne med at få en god serviceoplevelse 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS4 - Serviceoplevelsen hos Uber er god kvalitet 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS5 - Serviceoplevelsen hos Uber er bedre end andre alternativer 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CS6 - Ubers app er brugervenlig 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS7 - Jeg synes godt om Ubers app 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS8 - Ubers ratingsystem er vigtigt for mig 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 
 

Employee service 

ES1 - Chaufførerne er altid villig til at hjælpe mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

ES2 - Jeg kan stole på chaufførerne 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

ES3 - Jeg føler mig tryg i mine transaktioner med chaufførerne 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 



ES4 - Chaufførerne er høflige 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

ES5 - Chaufførerne giver mig personlig opmærksomhed 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

ES6 - Chaufførernes køreevner er vigtige for mig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES7 - Chaufførernes adfærd er vigtige for mig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Feelings 

Når jeg benytter mig af Ubers service (Fra du åbner app’en og bestiller en tur, selve turen og til du 

har betalt) føler jeg mig: 

FE1 – Utilpas 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE2 – Glad 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE3 – Irriteret 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE4 – Frustreret 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE5 – Tilfredsstillet 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE6 -  Trist 



Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

 

FE7 – Væmmet 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE8 – Urolig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE9 – Tilpas 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

FE10 – Nervøs 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE11 – Selvsikker 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE12 – Imponeret 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE13 - Jeg føler mig frustreret, når jeg benytter mig af Ubers app 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE14 - Jeg føler mig tilfreds, når jeg benytter mig af Ubers app 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE15 - Jeg føler mig utålmodig, når jeg venter på chaufførens ankomst 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE16 - Jeg føler mig tryg ved Ubers ratingsystem 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 



FE17 - Jeg føler mig i sikkerhed, når jeg kører med Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 
 

Personal values 

 

PV1 - Brugen af Uber tillader mig at opnå større social anerkendelse 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

PV2 - Brugen af Uber tillader mig at opnå en højere status 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

PV3 - Brugen af Uber tillader mig at styrke mine venskaber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

PV4 - Ubers forretningsmodel stemmer overens med mine personlige værdier 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

PV5 - Jeg synes godt om Ubers forretningsmodel 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 
 

 

Tillid 

Controlled communications 

Påvirker Ubers egen branding og promovering din tillid til Uber? 

 

T1 - Ubers egen branding og promovering påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine 

ønsker og behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

T2 - Ubers egen branding og promovering påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig 

interesseret i min trivsel og velvære? 



Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Uncontrolled communications 

Påvirker andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne din tillid til Uber? 

 

T3 - Andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne påvirker min tillid til om chaufføren 

kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T4 - Andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne påvirker min tillid til om chaufføren 

er oprigtig interesseret i min trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Brand name 

Påvirker Ubers brand din opfattelse af og tillid til Uber? 

 

T5 - Ubers brand påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

T6 - Ubers brand påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min trivsel og 

velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

 

Price/value for money 

Påvirker price/value for money din tillid til Uber? 
 

T7 - Den værdi jeg får for pengene påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  



 

T8 - Den værdi jeg får for pengene påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i 

min trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

 

Servicescape 

Påvirker de fysiske omgivelser din tillid til Uber? 

 

T9 - De fysiske omgivelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

T10 - De fysiske omgivelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

 

Core service 

Påvirker serviceoplevelsen din tillid til Uber? 

 

T11 - Serviceoplevelsen påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T12 - Serviceoplevelsen påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min trivsel og 

velvære? 

Meget enig   Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

Employee service 

Påvirker chaufførens adfærd og præstation din tillid til Uber? 

 



T13 - Chaufførens adfærd og præstation påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine 

ønsker og behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T14 - Chaufførens adfærd og præstation påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret 

i min trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 
 

Feelings 

Påvirker dine positive eller negative følelser ift. Uber din tillid til Uber? 

 

T15 - Mine positive følelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T16 - Mine negative følelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

T17 - Mine positive følelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

T18 - Mine negative følelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Personal values 

Påvirker dine personlige værdier din tillid til Uber? 

 



T19 - Mine personlige værdier påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

T20 -  Mine personlige værdier påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Brandt Verdict 

BV1 - Jeg er virkelig vild med Uber som brand 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

BV2 - Jeg ville virkelig savne Uber, hvis det ikke var her mere 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV3 - Ubers brand betyder noget særligt for mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

BV4 - Uber er mere end blot en service for mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

BV5 - Jeg har intentioner om at benytte Uber igen i fremtiden 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV6 - Jeg har intentioner om at benytte Uber igen fordi jeg har et emotionelt bånd til brandet 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BV7 - Jeg har intentioner om at fortælle andre om min oplevelse med Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 
	



Spørgeskema om Uber - Mathias 
  
Spørgsmålene besvares på en 5 trins skala (meget uenig, uenig, hverken enig/eller uenig, enig, 
meget enig) 
 
Controlled communications 

CC1 - Jeg har kendskab til den måde, Uber brander sig selv på 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

CC2 - Jeg bliver påvirket af Ubers branding 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

CC3 - Jeg bliver påvirket af at Uber brander sig på sikkerhed 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CC4 - Jeg synes godt om Ubers konkurrencer på Facebook 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CC5 - Jeg synes godt om Ubers kampagner 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CC6 - Jeg synes godt om Ubers branding 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 
 

Uncontrolled communications 

UC1 - Medierne har haft stor indflydelse på mit syn på Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC2 - Medierne har gjort mig opmærksom på aspekter ved Uber, jeg ikke var bekendt med 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC3 - Medierne har fremsat andre holdninger til Uber end mine egne 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  



 

UC4 - Medierne har hjulpet mig med at fastlægge min holdning til Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC5 - Medierne har påvirket min vurdering af Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC6 - Mine venner og families holdning har en stor indflydelse på mit syn på Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC7 - Mine venner og familie har gjort mig opmærksom på aspekter ved Uber, jeg ikke var 

bekendt med 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC8 - Mine venner og familie har andre holdninger til Uber end mine egne 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC9 - Mine venner og familie har hjulpet mig med at fastlægge min holdning om Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC10 - Mine venner og families holdning til Uber har påvirket min evaluering af Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

UC11 - Jeg bliver påvirket af andres negative kommentarer om Uber på Facebook 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC12 - Jeg bliver påvirket af andres positive kommentarer om Uber på Facebook 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC13 - Jeg bliver påvirket af Ubers rating på sider såsom Trustpilot 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 



UC14 - Jeg bliver påvirket af Ubers ratingsystem 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Brand name  

BN1 - Ubers brand fortæller mig hvad jeg kan forvente af Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BN2 - Ubers brand fortæller mig en del om Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BN3 - Ubers brand sender et budskab til mig omkring Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BN4 - Ubers brand fortæller mig alt jeg har brug for at vide om Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BN5 - Ubers brand giver mig negative associationer 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BN6 - Ubers brand giver mig positive associationer 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Price/value for money 

P1 - Prisniveauet hos Uber er rimeligt i forhold til den service jeg får 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P2 - Hos Uber får jeg værdi for pengene 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P3 - Hos Uber får jeg en god service i forhold til prisen 



Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P4 - Det er økonomisk at bruge Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

P5 - Hos Uber får jeg mere værdi for pengene end hvis jeg benytter en almindelig taxa 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

                                                                     

Servicescape 

SS1 - Ubers faciliteter er up-to-date 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

SS2 - Bilerne er pæne visuelt 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

SS3 - Chaufførerne er pæne og velklædte 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

SS4 - Bilens og chaufførens udseende stemmer overens med den service jeg får 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

SS5 - Bilens udseende er vigtigt for mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Core service 

CS1 - Serviceoplevelsen hos Uber passer til mine behov 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

CS2 - Serviceoplevelsen hos Uber er troværdig 



Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS3 - Hos Uber kan jeg regne med at få en god serviceoplevelse 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS4 - Serviceoplevelsen hos Uber er god kvalitet 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS5 - Serviceoplevelsen hos Uber er bedre end andre alternativer 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CS6 - Ubers app er brugervenlig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS7 - Jeg synes godt om Ubers app 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS8 - Ubers ratingsystem er vigtigt for mig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Employee service 

ES1 - Chaufførerne er altid villig til at hjælpe mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

ES2 - Jeg kan stole på chaufførerne 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES3 - Jeg føler mig tryg i mine transaktioner med chaufførerne 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES4 - Chaufførerne er høflige 



Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

ES5 - Chaufførerne giver mig personlig opmærksomhed 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

ES6 - Chaufførernes køreevner er vigtige for mig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES7 - Chaufførernes adfærd er vigtige for mig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Feelings 

Når jeg benytter mig af Ubers service (Fra du åbner app’en og bestiller en tur, selve turen og til du 

har betalt) føler jeg mig: 

FE1 – Utilpas 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE2 – Glad 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

FE3 – Irriteret 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE4 – Frustreret 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE5 – Tilfredsstillet 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE6 -  Trist 



Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE7 – Væmmet 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE8 – Urolig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE9 – Tilpas 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE10 – Nervøs 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE11 – Selvsikker 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE12 – Imponeret 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

FE13 - Jeg føler mig frustreret, når jeg benytter mig af Ubers app 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE14 - Jeg føler mig tilfreds, når jeg benytter mig af Ubers app 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE15 - Jeg føler mig utålmodig, når jeg venter på chaufførens ankomst 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE16 - Jeg føler mig tryg ved Ubers ratingsystem 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE17 - Jeg føler mig i sikkerhed, når jeg kører med Uber 



Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Personal values 

 

PV1 - Brugen af Uber tillader mig at opnå større social anerkendelse 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

PV2 - Brugen af Uber tillader mig at opnå en højere status 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

PV3 - Brugen af Uber tillader mig at styrke mine venskaber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

PV4 - Ubers forretningsmodel stemmer overens med mine personlige værdier 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

PV5 - Jeg synes godt om Ubers forretningsmodel 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

 

Tillid 

Controlled communications 

Påvirker Ubers egen branding og promovering din tillid til Uber? 

 

T1 - Ubers egen branding og promovering påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine 

ønsker og behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

T2 - Ubers egen branding og promovering påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig 

interesseret i min trivsel og velvære? 



Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Uncontrolled communications 

Påvirker andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne din tillid til Uber? 

 

T3 - Andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne påvirker min tillid til om chaufføren 

kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

T4 - Andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne påvirker min tillid til om chaufføren 

er oprigtig interesseret i min trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Brand name 

Påvirker Ubers brand din opfattelse af og tillid til Uber? 

 

T5 - Ubers brand påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

T6 - Ubers brand påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min trivsel og 

velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

 

Price/value for money 

Påvirker price/value for money din tillid til Uber? 
 

T7 - Den værdi jeg får for pengene påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  



 

T8 - Den værdi jeg får for pengene påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i 

min trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Servicescape 

Påvirker de fysiske omgivelser din tillid til Uber? 

 

T9 - De fysiske omgivelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T10 - De fysiske omgivelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

Core service 

Påvirker serviceoplevelsen din tillid til Uber? 

 

T11 - Serviceoplevelsen påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T12 - Serviceoplevelsen påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min trivsel og 

velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

Employee service 

Påvirker chaufførens adfærd og præstation din tillid til Uber? 

 

T13- Chaufførens adfærd og præstation påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine 

ønsker og behov? 



Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T14 - Chaufførens adfærd og præstation påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret 

i min trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Feelings 

Påvirker dine positive eller negative følelser ift. Uber din tillid til Uber? 

 

T15 - Mine positive følelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T16 - Mine negative følelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

T17 - Mine positive følelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T18 - Mine negative følelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Personal values 

Påvirker dine personlige værdier din tillid til Uber? 

 

T19 - Mine personlige værdier påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 



Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

T20 - Mine personlige værdier påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Brandt Verdict 

BV1 - Jeg er virkelig vild med Uber som brand 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV2 - Jeg ville virkelig savne Uber, hvis det ikke var her mere 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV3 - Ubers brand betyder noget særligt for mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BV4 - Uber er mere end blot en service for mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BV5 - Jeg har intentioner om at benytte Uber igen i fremtiden 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV6 - Jeg har intentioner om at benytte Uber igen fordi jeg har et emotionelt bånd til brandet 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

BV7 - Jeg har intentioner om at fortælle andre om min oplevelse med Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 
	



Spørgeskema om Uber - Rikke 
  
Spørgsmålene besvares på en 5 trins skala (meget uenig, uenig, hverken enig/eller uenig, enig, 
meget enig) 
 
Controlled communications 

CC1 - Jeg har kendskab til den måde, Uber brander sig selv på 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

CC2 - Jeg bliver påvirket af Ubers branding 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

CC3 - Jeg bliver påvirket af at Uber brander sig på sikkerhed 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CC4 - Jeg synes godt om Ubers konkurrencer på Facebook 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CC5 - Jeg synes godt om Ubers kampagner 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CC6 - Jeg synes godt om Ubers branding 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 
 

Uncontrolled communications 

UC1 - Medierne har haft stor indflydelse på mit syn på Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC2 - Medierne har gjort mig opmærksom på aspekter ved Uber, jeg ikke var bekendt med 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC3 - Medierne har fremsat andre holdninger til Uber end mine egne 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  



 

UC4 - Medierne har hjulpet mig med at fastlægge min holdning til Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC5 - Medierne har påvirket min vurdering af Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC6 - Mine venner og families holdning har en stor indflydelse på mit syn på Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC7 - Mine venner og familie har gjort mig opmærksom på aspekter ved Uber, jeg ikke var 

bekendt med 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC8 - Mine venner og familie har andre holdninger til Uber end mine egne 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC9 - Mine venner og familie har hjulpet mig med at fastlægge min holdning om Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC10 - Mine venner og families holdning til Uber har påvirket min evaluering af Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

UC11 - Jeg bliver påvirket af andres negative kommentarer om Uber på Facebook 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC12 - Jeg bliver påvirket af andres positive kommentarer om Uber på Facebook 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC13 - Jeg bliver påvirket af Ubers rating på sider såsom Trustpilot 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 



UC14 - Jeg bliver påvirket af Ubers ratingsystem 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Brand name 

BN1 - Ubers brand fortæller mig hvad jeg kan forvente af Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BN2 - Ubers brand fortæller mig en del om Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BN3 - Ubers brand sender et budskab til mig omkring Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

BN4 - Ubers brand fortæller mig alt jeg har brug for at vide om Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BN5 - Ubers brand giver mig negative associationer 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BN6 - Ubers brand giver mig positive associationer 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Price/value for money 

P1 - Prisniveauet hos Uber er rimeligt i forhold til den service jeg får 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P2 - Hos Uber får jeg værdi for pengene 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P3 - Hos Uber får jeg en god service i forhold til prisen 



Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P4 - Det er økonomisk at bruge Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

P5 - Hos Uber får jeg mere værdi for pengene end hvis jeg benytter en almindelig taxa 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

                                                                     

Servicescape 

SS1 - Ubers faciliteter er up-to-date 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

SS2 - Bilerne er pæne visuelt 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

SS3 - Chaufførerne er pæne og velklædte 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

SS4 - Bilens og chaufførens udseende stemmer overens med den service jeg får 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

SS5 - Bilens udseende er vigtigt for mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Core service 

CS1 - Serviceoplevelsen hos Uber passer til mine behov 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

CS2 - Serviceoplevelsen hos Uber er troværdig 



Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS3 - Hos Uber kan jeg regne med at få en god serviceoplevelse 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS4 - Serviceoplevelsen hos Uber er god kvalitet 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS5 - Serviceoplevelsen hos Uber er bedre end andre alternativer 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CS6 - Ubers app er brugervenlig 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS7 - Jeg synes godt om Ubers app 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS8 - Ubers ratingsystem er vigtigt for mig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

 

Employee service 

ES1 - Chaufførerne er altid villig til at hjælpe mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

ES2 - Jeg kan stole på chaufførerne 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES3 - Jeg føler mig tryg i mine transaktioner med chaufførerne 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES4 - Chaufførerne er høflige 



Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

ES5 - Chaufførerne giver mig personlig opmærksomhed 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

ES6 - Chaufførernes køreevner er vigtige for mig 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES7 - Chaufførernes adfærd er vigtige for mig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Feelings 

Når jeg benytter mig af Ubers service (Fra du åbner app’en og bestiller en tur, selve turen og til du 

har betalt) føler jeg mig: 

FE1 – Utilpas 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE2 – Glad 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

FE3 – Irriteret 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

FE4 – Frustreret 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

FE5 – Tilfredsstillet 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE6 -  Trist 



Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

 

 

FE7 – Væmmet 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

FE8 – Urolig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE9 – Tilpas 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE10 – Nervøs 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

FE11 – Selvsikker 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

FE12 – Imponeret 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

FE13 - Jeg føler mig frustreret, når jeg benytter mig af Ubers app 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE14 - Jeg føler mig tilfreds, når jeg benytter mig af Ubers app 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE15 - Jeg føler mig utålmodig, når jeg venter på chaufførens ankomst 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE16 - Jeg føler mig tryg ved Ubers ratingsystem 



Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE17 - Jeg føler mig i sikkerhed, når jeg kører med Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Personal values 

 

PV1 - Brugen af Uber tillader mig at opnå større social anerkendelse 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

PV2 - Brugen af Uber tillader mig at opnå en højere status 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

PV3 - Brugen af Uber tillader mig at styrke mine venskaber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

PV4 - Ubers forretningsmodel stemmer overens med mine personlige værdier 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

PV5 - Jeg synes godt om Ubers forretningsmodel 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

 

 

Tillid 

Controlled communications 

Påvirker Ubers egen branding og promovering din tillid til Uber? 

 

T1 - Ubers egen branding og promovering påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine 

ønsker og behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  



 

T2 - Ubers egen branding og promovering påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig 

interesseret i min trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Uncontrolled communications 

Påvirker andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne din tillid til Uber? 

 

T3 - Andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne påvirker min tillid til om chaufføren 

kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

T4 - Andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne påvirker min tillid til om chaufføren 

er oprigtig interesseret i min trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Brand name 

Påvirker Ubers brand din opfattelse af og tillid til Uber? 

 

T5 - Ubers brand påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

T6 - Ubers brand påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min trivsel og 

velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Price/value for money 

Påvirker price/value for money din tillid til Uber? 
 



T7 - Den værdi jeg får for pengene påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T8 - Den værdi jeg får for pengene påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i 

min trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Servicescape 

Påvirker de fysiske omgivelser din tillid til Uber? 

 

T9 - De fysiske omgivelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T10 - De fysiske omgivelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Core service 

Påvirker serviceoplevelsen din tillid til Uber? 

 

T11 - Serviceoplevelsen påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T12 - Serviceoplevelsen påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min trivsel og 

velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

Employee service 



Påvirker chaufførens adfærd og præstation din tillid til Uber? 

 

T13 - Chaufførens adfærd og præstation påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine 

ønsker og behov? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T14 - Chaufførens adfærd og præstation påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret 

i min trivsel og velvære? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Feelings 

Påvirker dine positive eller negative følelser ift. Uber din tillid til Uber? 

 

T15 - Mine positive følelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T16 - Mine negative følelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T17 - Mine positive følelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T18 - Mine negative følelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Personal values 



Påvirker dine personlige værdier din tillid til Uber? 

 

T19 - Mine personlige værdier påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

T20 - Mine personlige værdier påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Brandt Verdict 

BV1 - Jeg er virkelig vild med Uber som brand 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV2 - Jeg ville virkelig savne Uber, hvis det ikke var her mere 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV3 - Ubers brand betyder noget særligt for mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

BV4 - Uber er mere end blot en service for mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BV5 - Jeg har intentioner om at benytte Uber igen i fremtiden 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV6 - Jeg har intentioner om at benytte Uber igen fordi jeg har et emotionelt bånd til brandet 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BV7 - Jeg har intentioner om at fortælle andre om min oplevelse med Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  



 

 
	



Spørgeskema om Uber - Stina 
  
Spørgsmålene besvares på en 5 trins skala (meget uenig, uenig, hverken enig/eller uenig, enig, 
meget enig) 
 
 
Controlled communications 

CC1 - Jeg har kendskab til den måde, Uber brander sig selv på 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

CC2 - Jeg bliver påvirket af Ubers branding 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

CC3 - Jeg bliver påvirket af at Uber brander sig på sikkerhed 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CC4 - Jeg synes godt om Ubers konkurrencer på Facebook 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CC5 - Jeg synes godt om Ubers kampagner 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

CC6 - Jeg synes godt om Ubers branding 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 
 

Uncontrolled communications 

UC1 - Medierne har haft stor indflydelse på mit syn på Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC2 - Medierne har gjort mig opmærksom på aspekter ved Uber, jeg ikke var bekendt med 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

UC3 - Medierne har fremsat andre holdninger til Uber end mine egne 



Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC4 - Medierne har hjulpet mig med at fastlægge min holdning til Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC5 - Medierne har påvirket min vurdering af Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC6 - Mine venner og families holdning har en stor indflydelse på mit syn på Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC7 - Mine venner og familie har gjort mig opmærksom på aspekter ved Uber, jeg ikke var 

bekendt med 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC8 - Mine venner og familie har andre holdninger til Uber end mine egne 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

UC9 - Mine venner og familie har hjulpet mig med at fastlægge min holdning om Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC10 - Mine venner og families holdning til Uber har påvirket min evaluering af Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

 

UC11 - Jeg bliver påvirket af andres negative kommentarer om Uber på Facebook 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC12 - Jeg bliver påvirket af andres positive kommentarer om Uber på Facebook 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC13 - Jeg bliver påvirket af Ubers rating på sider såsom Trustpilot 



Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

UC14 - Jeg bliver påvirket af Ubers ratingsystem 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

Brand name 

BN1 – Ubers brand fortæller mig hvad jeg kan forvente af Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BN2 - Ubers brand fortæller mig en del om Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BN3 - Ubers brand sender et budskab til mig omkring Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

BN4 - Ubers brand fortæller mig alt jeg har brug for at vide om Uber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BN5 - Ubers brand giver mig negative associationer 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BN6 - Ubers brand giver mig positive associationer 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Price/value for money 

P1 - Prisniveauet hos Uber er rimeligt i forhold til den service jeg får 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P2 - Hos Uber får jeg værdi for pengene 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 



P3 - Hos Uber får jeg en god service i forhold til prisen 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P4 - Det er økonomisk at bruge Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

P5 - Hos Uber får jeg mere værdi for pengene end hvis jeg benytter en almindelig taxa 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

                                                                     

Servicescape 

SS1 - Ubers faciliteter er up-to-date 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

SS2 - Bilerne er pæne visuelt 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

SS3 - Chaufførerne er pæne og velklædte 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

SS4 - Bilens og chaufførens udseende stemmer overens med den service jeg får 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

SS5 - Bilens udseende er vigtigt for mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Core service 

CS1 - Serviceoplevelsen hos Uber passer til mine behov 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

CS2 - Serviceoplevelsen hos Uber er troværdig 



Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS3 - Hos Uber kan jeg regne med at få en god serviceoplevelse 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS4 - Serviceoplevelsen hos Uber er god kvalitet 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS5 - Serviceoplevelsen hos Uber er bedre end andre alternativer 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS6 - Ubers app er brugervenlig 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS7 - Jeg synes godt om Ubers app 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

CS8 - Ubers ratingsystem er vigtigt for mig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

  

 
 

Employee service 

ES1 - Chaufførerne er altid villig til at hjælpe mig 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES2 - Jeg kan stole på chaufførerne 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES3 - Jeg føler mig tryg i mine transaktioner med chaufførerne 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES4 - Chaufførerne er høflige 



Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

ES5 - Chaufførerne giver mig personlig opmærksomhed 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES6 - Chaufførernes køreevner er vigtige for mig 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

ES7 - Chaufførernes adfærd er vigtige for mig 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Feelings 

Når jeg benytter mig af Ubers service (Fra du åbner app’en og bestiller en tur, selve turen og til du 

har betalt) føler jeg mig: 

FE1 – Utilpas 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

FE2 – Glad 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE3 – Irriteret 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE4 – Frustreret 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE5 – Tilfredsstillet 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE6 -  Trist 



Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

 

FE7 – Væmmet 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE8 – Urolig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE9 – Tilpas 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE10 – Nervøs 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE11 – Selvsikker 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

FE12 – Imponeret 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE13 - Jeg føler mig frustreret, når jeg benytter mig af Ubers app 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

FE14 - Jeg føler mig tilfreds, når jeg benytter mig af Ubers app 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

FE15 - Jeg føler mig utålmodig, når jeg venter på chaufførens ankomst 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

FE16 - Jeg føler mig tryg ved Ubers ratingsystem 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 



FE17 - Jeg føler mig i sikkerhed, når jeg kører med Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Personal values 

 

PV1 - Brugen af Uber tillader mig at opnå større social anerkendelse 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

PV2 - Brugen af Uber tillader mig at opnå en højere status 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

PV3 - Brugen af Uber tillader mig at styrke mine venskaber 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

PV4 - Ubers forretningsmodel stemmer overens med mine personlige værdier 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

PV5 - Jeg synes godt om Ubers forretningsmodel 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 
 

 

Tillid 

Controlled communications 

Påvirker Ubers egen branding og promovering din tillid til Uber? 

 

T1 - Ubers egen branding og promovering påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine 

ønsker og behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

T2 - Ubers egen branding og promovering påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig 

interesseret i min trivsel og velvære? 



Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Uncontrolled communications 

Påvirker andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne din tillid til Uber? 

 

T3 - Andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne påvirker min tillid til om chaufføren 

kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

T4 - Andres holdning til Uber samt omtale af Uber i medierne påvirker min tillid til om chaufføren 

er oprigtig interesseret i min trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

 

Brand name 

Påvirker Ubers brand din opfattelse af og tillid til Uber? 

 

T5 - Ubers brand påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T6 - Ubers brand påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min trivsel og 

velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Price/value for money 

Påvirker price/value for money din tillid til Uber? 
 

T7 - Den værdi jeg får for pengene påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  



 

T8 - Den værdi jeg får for pengene påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i 

min trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Servicescape 

Påvirker de fysiske omgivelser din tillid til Uber? 

 

T9 - De fysiske omgivelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T10 - De fysiske omgivelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 

Core service 

Påvirker serviceoplevelsen din tillid til Uber? 

 

T11 - Serviceoplevelsen påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og behov? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T12 - Serviceoplevelsen påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min trivsel og 

velvære? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

Employee service 

Påvirker chaufførens adfærd og præstation din tillid til Uber? 

 



T13 - Chaufførens adfærd og præstation påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine 

ønsker og behov? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

T14 - Chaufførens adfærd og præstation påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret 

i min trivsel og velvære? 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 
 

Feelings 

Påvirker dine positive eller negative følelser ift. Uber din tillid til Uber? 

 

T15 - Mine positive følelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

T16 - Mine negative følelser påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

T17 - Mine positive følelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

T18 - Mine negative følelser påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

 

Personal values 

Påvirker dine personlige værdier din tillid til Uber? 

 



T19 - Mine personlige værdier påvirker min tillid til om chaufføren kan opfylde mine ønsker og 

behov? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

T20 - Mine personlige værdier påvirker min tillid til om chaufføren er oprigtig interesseret i min 

trivsel og velvære? 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

Brandt Verdict 

BV1 - Jeg er virkelig vild med Uber som brand 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV2 - Jeg ville virkelig savne Uber, hvis det ikke var her mere 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV3 - Ubers brand betyder noget særligt for mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig x 

 

BV4 - Uber er mere end blot en service for mig 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig x Uenig  Meget uenig  

 

BV5 - Jeg har intentioner om at benytte Uber igen i fremtiden 

Meget enig x Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

BV6 - Jeg har intentioner om at benytte Uber igen fordi jeg har et emotionelt bånd til brandet 

Meget enig  Enig  Hverken enig eller uenig  Uenig x Meget uenig  

 

BV7 - Jeg har intentioner om at fortælle andre om min oplevelse med Uber 

Meget enig  Enig x Hverken enig eller uenig  Uenig  Meget uenig  

 

 
	


