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Abstract  

Until now, cases regarding influencer marketing have been decided through the rules about disguised 

advertising in the Danish Marketing Law. Though this approach seem to cause some incongruence. 

 

First, the juridical section has made an attempt to examine whether - and if when - MFL § 6, stk. 4 is 

applicable in the case that, an influencer receives a gift from a company, without a prior agreement. The 

approach is mainly the dogmatic legal analysis, and case law has been used to determine how the law 

should be interpreted. This thesis found, that the rule will apply for the presented influencer, but that 

there are in fact a grey area, in which it is doubtful that the requirements are fulfilled. Thus, in these 

cases, the prescribed rule about disguised advertising will not be applicable for an influencer.  

 

Next, the economic section examines how it can be expected that an influencer will deal with a situation 

cf. above described, taking the consumers behaviour into account. The thesis found that it is likely, that 

an influencer will make a post about the gift but that they will not emphasise, how the product was 

obtained. The economic section concludes that this decision might not be the optimal when seeking 

long-term profit maximisation. This observed behaviour might be due to the fact, that humans are not 

rational decision-makers.  

 

Finally, the conclusions from the juridical and economic analysis are combined in an integrated 

chapter, which sets out suggestions for how influencers should behave to optimize their influencer 

marketing strategy, given the juridical and economic challenges. It was found that people do not act 

rational when making decisions. Suggestions to meet the implications concluded in chapter 2 and 3 is, 

among other things, to make an ‘extended disclaimer’ when doing commercial posts. Furthermore an 

influencer can register through the Danish Media Law, which prescribes a complete separation 

between commercial and editorial content. This approach would have a signalling effect, and thus 

neutralize some of the negative effects caused by the grey area found in the juridical section. Also it 

would oblige the influencers to make decisions with the purpose of gaining long-term profits. 
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Kapitel 1 

1.1. Indledning  

Influencer marketing er det nye buzzword inden for digital markedsføring, og ifølge en analyse fra 

Nielsen i 2015 er produktanbefalinger og anmeldelser blandt de top 3 typer af reklame som forbrugerne 

har tillid til1. En influencer er en person, som har sin egen kanal, profil eller blog, og som har opbygget 

et følgeskab, der er stort nok til at give dem indflydelse på forbrugernes købsbeslutninger2. De er 

effektive, fordi de netop drager fordel af det faktum, at forbrugere stoler på produktanbefalinger og 

anmeldelser fra folk, de kender samt andre forbrugere3. Influencers kan derfor hjælpe med filtrere 

larmen fra og har dermed fundet en smutvej til forbrugernes opmærksomhed, der i takt med den digitale 

udvikling er blevet sværere at fastholde4.  

Ifølge medierne er der dog en bagside af medaljen. Influencers veksler mellem rollen som reklamesøjle 

og vært i deres eget univers5. Dette betyder, at forbrugerne let kan komme til at forveksle en reklame 

med almindeligt indhold, idet produktets placering og omtale på de sociale medier, gør 

afsenderforholdet sværere at identificere6. 

 

Det er ligeledes dette aspekt, som ofte er omdrejningspunkt for kritik. Det betyder, at forbrugerne let 

kan komme til at forveksle en reklame med almindeligt indhold7. I relation hertil er det dog interessant, 

at der juridisk ikke foreligger direkte særregulering eller retspraksis, der konkretiserer den lovmæssige 

hjemmel for influencers. Dette er på trods af, at der blev foretaget en lovrevision af MFL i 2017, der 

havde til formål at imødekomme den digitale udvikling ved at skærpe reglerne for skjult reklame8. 

Alligevel er udfordringerne med influencer marketing en tendens, der fortsat gør sig gældende i 

mediebilledet såvel som hos Forbrugerombudsmanden (herefter: FOM)9.  

 

Problemet er muligvis et resultat af, at der endnu ikke er foretaget en egentlig stillingtagen til, hvad en 

influencer er 10 . Dét punkt som gentagne gange er underlagt kritik, indrammer essensen af 

problematikken - nemlig at en influencer frit veksler mellem reklamesøjle og vært i eget univers.  

 

Influencers agerer dermed bindeled mellem virksomheder og forbrugere. På den ene side er der tale om 

en situation, hvor en influencer modtager et produkt fra en virksomhed for dernæst at fremme produktet 

                                                
1 Marketing.dk, 2018 - Trends som vil præge 2018 
2 Bureaubiz, 2017 - Guide til influenccr marketing  
3 Ibid.  
4 Ibid.  
5 DR, 2018 - De unge stjerner er blevet big business 
6 Ibid. 
7 DR, 2018 - De unge stjerner er blevet big business. 
8  2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s. 9. 
9 Forbrugerrådet Tænk: Kolossal udfordring at bekæmpe skjult reklame på Youtube. 
10 Politiken, 2018: Influencerne tjener fedt på at være venner med dig, men kan du stole på dem?; Politiken, 2018: Influencere som Mascha 
Vang: “Reklameloven er forældet, og vi forskelsbehandles” 



 7 

gennem omtale på dennes platform. Dette giver en mulig gevinst for influenceren. På den anden side 

har vi en situation, hvor en influencer inddrager forbrugeren i dennes verden og livsstil gennem 

historiefortælling, uden at der foreligger et egentligt afsætningsmæssigt formål. Hele præmissen for at 

en influencer opnår succes relaterer sig således til dennes evne til at opbygge et følgeskab ved at dele 

informationer, der fanger folks opmærksomhed, og hvor indholdet skaber værdi i sig selv.  

Afhandlingen er med afsæt i ovenstående motiveret for at tage den omtalte kritik under nærmere 

betragtning i et juridisk- såvel som økonomisk perspektiv.  

  

1.2. Problemformulering 

Formålet med nærværende afhandling er at afdække, hvorledes reglerne om skjult reklame i MFL finder 

anvendelse for influencer marketing i den situation, hvor en influencer modtager en gave. Tillige er 

formålet at vurdere, hvilken betydning det har for influencerens virke, at forbrugeren potentielt udsættes 

for reklame uden at være bevidst herom. På baggrund heraf vil analysen udlede, hvordan en influencer 

kan forventes at agere ved en gavemodtagelse. Endeligt vil afhandlingen samle resultaterne og med 

afsæt heri diskutere, hvorledes en influencer bør agere for, at optimere sin forretning. 

 

Følgende analyser vil være behjælpelig til besvarelse af problemformuleringen:  

 

Juridisk spørgsmål  

Hvorvidt - og i givet fald hvornår - finder Markedsføringslovens § 6, stk. 4 anvendelse for en influencer, 

som modtager en gave fra en virksomhed, under  hensyntagen til de nærmere præsenterede 

forudsætninger i afsnit 1.3?  

 

Økonomisk spørgsmål  

Hvordan kan det forventes, at en influencer vil agere i forbindelse med en gavemodtagelse, givet at 

forbrugernes adfærd anses som et afgørende kriterium for influencerens profitabilitet? 

 

Integreret spørgsmål  

Hvordan bør en influencer agere for at profitmaksimere sin virksomhed på langt sigt, taget de 

juridiske- såvel som økonomiske konklusioner i betragtning?   

 

1.3. Case  

Afhandlingen vil udarbejdes med afsæt i en konkret case. Denne tilgang er valgt for at gøre analyse 

mere virkelighedsnær. Casen vil omhandle én eksisterende influencer, hvortil der løbende vil inddrages 
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virkelige eksempler fra dennes sociale medier. Ydermere vil der foretages en række antagelser, som er 

inddraget med henblik på at skabe diskussionsgrundlag for afhandlingen. 

Nedenfor vil influenceren, casens indhold samt antagelserne præsenteres. Det bemærkes at de følgende 

afsnit i kapitel 1, vil anvende begrebet ‘influencer’, hvorimod afhandlingens kapitel 2, 3 og 4 vil veksle 

mellem begrebet ‘influencer’ og den valgte influencers navn. 

 

Casen vil tage udgangspunkt i følgende influencer: Saseline Sørensen (herefter SS). SS kan defineres 

som mega influencer samt ‘Instagramkendt’11. På baggrund heraf forudsættes det, at SS ikke anses som 

traditionelt kendt. Inddelingen af henholdsvis mikro, makro eller mega influencer er typisk anvendt i 

medierne til at segmentere i forhold til popularitet og ‘reach’12. Dette vurderes oftest på baggrund af 

antal følgere samt følgernes ’engagement’, ’kommentarer’, ’likes’ mv.13. SS blogger inden for ‘Mommy 

& Daily life’, ‘Beauty & Fashion’ samt ‘Traveling’. I denne sammenhæng antages det, at det relevante 

segment primært udgøres af kvinder i aldersgruppen 25-45-årige. Desuden udarbejder SS ofte 

kommercielle samarbejder14.  

 

1.3.1. Gaven 

Gaven, som SS modtager fra Nutella, indeholder produkter af deres nye smagsvariant. Nutella har 

kontaktet SS udelukkende for at få hendes adresse.  

I den juridiske analyse antages det, at SS efter at have modtaget produkterne vælger at udarbejde et 

opslag herom, selvom produkterne ikke umiddelbart relaterer sig til SS’s interesseområder jf. 

ovenstående. Opslaget deles på SS’s blog, såvel som hendes Instagram med dertilhørende link, som 

henviser direkte til Nutellas hjemmeside samt Instagramprofil. På Instagram ’tagger’ SS dermed 

Nutella i opslaget. Opslaget er udarbejdet på vegne af SS’s egne oplevelser, hvorfor det er skrevet i et 

1. persons-fortællerperspektiv og indeholder rosende ord om smagen af produktet. Opslaget er meget 

uddybet og er understøttet af ‘emojis’ og ’hashtags’.  

Ovenstående beskrivelse af gaveforholdet bygger på et fiktivt scenarium. 

 

I den økonomiske analyse forudsættes det, at SS modtager gaven, men endnu ikke har udarbejdet et 

opslag herom.  

 

                                                
11 DR, 2018 - Ombudsmanden har skånet unge stjerner: Nu kommer razziaen mod skjulte reklamer  
12 Begreber vil uddybes i afsnit 1.7. 
13 DR, 2018 - Ombudsmanden har skånet unge stjerner: Nu kommer razziaen mod skjulte reklamer  
14 Saselines Instagram  
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1.3.2. Antagelser  

I afhandlingens juridiske- samt økonomiske del, vil følgende antagelser ydermere være grundlag for 

analysen:  

 Præmissen for at opnå succes som influencer forudsætter, at der opbygges et følgeskab samt at 

der skabes interesse hos forbrugerne.  

 En influencer opnår alene økonomisk gevinst ved udarbejdelse af kommercielle opslag. Det 

bemærkes, at det kommercielle samarbejde med virksomhederne lønnes på baggrund af det 

antal produkter, som virksomheden afsætter i medfør af influencerens opslag om produktet.  

 

1.4. Synsvinkel   

Afhandlingens problemfelt vil anskues ud fra influencerens synsvinkel. En influencer skal for at opnå 

succes tilgodese virksomheden såvel som forbrugerne. Samarbejder med virksomheder resulterer i 

økonomiske gevinster. Men, influencerens evne til engagere og udvide følgeskabet er en forudsætning 

for, at disse samarbejder kan etableres. Afhandlingen afgrænser sit fokus til inter partes forholdet 

mellem influenceren og dennes følgere. Denne synsvinkel findes relevant, da præmissen for 

influencerens succes afhænger af populariteten blandt følgerne. 

 

1.5. Analyseplan 

Afhandlingens analyseplan har afsæt i individniveau. Den juridiske analyse vil udfordre samt belyse 

hvorvidt - og i givet fald hvornår - en influencer er omfattet af MFL § 6, stk. 4, når denne modtager en 

gave fra en virksomhed, uden forudgående aftale om eksponering af produktet (herefter: når begrebet 

‘gave’ anvendes,  forudsætte det, at denne er fremsendt af en virksomhed samt, at der ikke foreligger en 

aftale om eksponering af produktet). Analysen vil undersøge, om bestemmelsen om skjult 

markedsføring i henhold til MFL finder anvendelse på den præsenterede case.  

 

Den økonomiske analyse vil ligeledes antage et individniveau, hvorfor influenceren fortsat vil være 

grundstammen. Hertil vil forbrugernes beslutningsadfærd dog ligeledes analyseres. Dette vil bidrage til 

en forståelse af, hvordan en influencer kan forventes at agere i forbindelse med en gavemodtagelse. 

Denne indsigt er relevant, da det antages, at forbrugernes respons vil være afgørende for 

influencervirksomhedens profitablitet. Analysen vil desuden inddrage virksomheden i afhandlingens 

kapitel 3 (I det første spiltræ), for at udlede om influenceren opnår størst nytte ved at udarbejde et opslag 

i modsætning til ikke at udarbejde et opslag. 
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I det integrerede afsnit vil analysen udelukkende antage et individniveau, hvor kun influenceren 

inddrages. 

 

1.6. Perspektiv 

Afhandlingens formål er at repræsentere influenceren. Juridisk set - hvorvidt - og i givet fald hvornår - 

MFL § 6, stk. 4 finder anvendelse i den situation, hvor en influencer modtager en gave. I den 

økonomiske analyse vil det undersøges, hvordan det kan forventes, at en influencer vil agere ved en 

gavemodtagelse. Hertil vil hensynet til forbrugernes adfærd ligeledes inddrages, da det antages at have 

afgørende betydning for influencerens profitabilitet. Årsagen til at virksomhederne i højere grad 

anvender influencer marketing i deres marketingstrategi kan tilskrives den troværdighed, som en 

influencer indgyder hos forbrugerne15. Derfor findes det relevant at se på forholdet mellem influenceren 

og forbrugeren i forbindelse med at undersøge, hvordan troværdigheden påvirkes i forbindelse med en 

gavemodtagelse.  

 

Afhandlingens integrerede analyse vil sammenholde de juridiske udledte konklusioner med resultaterne 

fra det udarbejdede spiltræ i kapitel 3. Det vil endvidere diskuteres, hvilke mekanismer der kan forklare 

resultatet, og om udfaldet kan anses som optimalt, givet et ønske om langsigtet profitmaksimering.  

 

1.7. Grundlæggende begreber  

I nedenstående vil der redegøres for summariske punkter, hvorefter disse grundlæggende begreber ikke 

vil blive behandle yderligere i afhandlingen.  

 

Virksomhed: En virksomhed er en organisation, der udøver økonomisk aktivitet med 

profitmaksimering for øje16.  

 

Forbruger: En forbruger er i retlig forstand en køber, der handler uden for sit eget erhverv og som 

indgår aftaler med erhvervsdrivende, som handler som led i sit erhverv17.   

 

‘Reach’: At opnå et ‘reach’ medfører at en influencers opslag kommer ud til forbrugere/følgere. At 

have et højt ‘reach’ indikerer dermed, at influenceren bliver set af mange forbrugere/følgere. 

 

                                                
15 Bureaubiz, 2017 - Guide til influencer marketing.  
16 Gyldendal: Hvad er en virksomhed?  
17 Gyldendal: Hvad er en forbruger?  
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‘Disclaimer’: Begrebet anvendes i nærværende til at indikere, om en influencer har markeret et opslag, 

således at opslagets karakter fremgår af konteksten. En 'disclaimer' kunne fx. omfatte, at opslaget blev 

markeret med et banner, hvori der stod 'reklame’18. 

 

1.8. Juridisk teori- og metodevalg  

Afhandlingens juridiske analyse vil blive udarbejdet med udgangspunkt i en retsdogmatisk metode, som 

udgør en del af retsvidenskaben 19 . Formålet med den retsdogmatiske metode er at systematisere 

retskilder, for dernæst at kunne beskrive, analysere samt fortolke dem20. Ved brug af den retsdogmatiske 

metode kan gældende ret, ‘de lege lata’, udledes. Mere konkret er den retsdogmatiske metode en analyse 

af relevante retskilder, som fastsætter, hvorledes en bestemt problemstilling retligt behandles21.  

 

I forbindelse med udledning af gældende ret, er der traditionelt set tale om fire typer retskilder inden 

for den retsdogmatiske metode; regulering, retspraksis, sædvaner og forholdets natur22. Regulering og 

retspraksis tillægges en større retskildeværdi end retssædvaner og forholdets natur, men det kan ikke 

lægges til grund, at der foreligger en rangorden mellem disse23.  

 

1.8.1. Regulering  

MFL § 6, stk. 4 vil underlægges en subjektiv fortolkning, hvortil forarbejderne til bestemmelsen vil 

inddrages. Til enhver lov hører en forhistorie samt motiver for loven. Disse betegnes samlet som lovens 

forarbejder. Lovens forarbejder tjener til fortolkning af loven24 og udgøres i dansk henseende blandt 

andet af bemærkninger til lovforslag, udvalgsbetænkninger, samt høringssvar- og noter fra fx. 

erhvervsorganisationer og myndigheder.  

 

Handelspraksisdirektivet (herefter: HPD) vil tillige inddrages til hjælp for forståelse samt fortolkning 

af MFL. Direktiver er bindende efter art. 288 TEUF i forhold til det tilsigtede mål, dog ikke med hensyn 

til hvilken form og hvilke midler der skal anvendes for at nå dette25. HPD er totalharmoniseret i forhold 

til MFL kapitel 2, hvorfor dansk ret ikke kan indføre nationale regler, som afviger for det fælles EU-

regelsæt26.  

 

                                                
18 Kim et. al., 2019, s. 3 
19 Nielsen & Tvarnø, 2014, s. 31 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Nielsen & Tvarnø, 2014 s. 34 
23 Nielsen & Tvarnø, 2014 s. 35 
24 Nielsen & Tvarnø, 2014 s. 85 
25 Nielsen & Tvarnø, 2014 s. 131  
26 2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s. 223 
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I forbindelse med analysen af hvorvidt – og i givet fald hvornår - MFL § 6, stk. 4 finder anvendelse, vil 

der bliver inddraget følgende danske bestemmelser:  

 MFL §§ 1, 2, stk. 1, nr. 2), 4), 5), 6), 6, stk. 4, 8, stk. 1  

 

I den juridiske analyse vil der blive inddraget følgende direktiv-bestemmelser:  

 HPD art. 2(1)(b), 2(1)(c), 2(1)(d), 2(1)(e), 2(1)(k), 5(2)(b), 7, stk. 2 

 Vildledningsdirektivet art. 2, stk. 1, litra a  

 

1.8.2. Retspraksis  

Der vil i afhandlingen blive anvendt flere domsafgørelser, som skal bidrage til forståelsen af konkrete 

begreber, udledning af gældende ret samt anvendes som led i belysningen af den benævnte juridiske 

problemstilling.   

 

I forbindelse med definitionen af en erhvervsdrivende, vil sag C-105/17 anvendes som 

fortolkningsbidrag til forståelse af begrebets rækkevidde. Desuden vil dommen anvendes til at belyse 

begrebet ‘direkte relation’ i forbindelse med udledningen af, hvorvidt en influencers indhold kan 

defineres som en handelspraksis.  

 

Til fastlæggelsen af hvad en kommerciel hensigt indebærer, vil j. nr. 08/00952 fra Københavns Byret 

inddrages. Dommen anvendes, i afhandlingen, som fortolkningsbidrag til forståelsen af, hvad der 

definerer en ‘advertorial’. Sagen vil endvidere være afsæt for en diskussion af, hvorledes ’advertorials’ 

kan sidestilles med influencer marketing. I henhold til rækkevidden samt forståelsen af begrebet 

’handelspraksis’, vil C-540/08 anvendes. I forbindelse med analysen af MFL § 8, stk. 1 vil C-281/12 

være behjælpelig til forståelsen af, hvornår en forbrugers økonomiske adfærd potentielt kan forvrides.  

 

C-391/12 vil i afhandlingens kapitel 2 blive brugt løbende som fortolkningsbidrag. Afgørelsen 

omhandler ‘advertorials’, men vil anvendes parallelt med influencer marketing. Afgørelsen vil blive 

anvendt som fortolkningsbidrag til følgende:  

 Forståelsen af ‘advertorials’  

 ‘Direkte relation’ i forbindelse med begrebet ‘handelspraksis’  

 Om en publicering potentielt kan forvride en forbrugers økonomiske adfærd  

 

Det er bekendt at flere af ovenstående afgørelser samt nedenstående afgørelser, omhandler spørgsmålet 

om tilstrækkelig oplysning snarere end spørgsmålet, om hvorledes der skal ske oplysning. Afgørelsernes 
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anvendelse er derfor behæftet med potentielle fejlkilder. Alligevel findes de relevante da de bidrager til 

forståelsen af begreber, omfang, samt definitioner. 

 

Afhandlingen gør endvidere brug af administrative afgørelser og vejledninger fra FOM samt 

Forbrugerklagenævnet (herefter: FOK).  

 

1.9. Økonomisk teori- og metodevalg  

Afhandlingens økonomiske del vil belyses ved indragelse af økonomiske teorier, som kan bidrage til at 

udlede, hvordan en influencer kan forventes at agere ved en gavemodtagelse.  

 

Den økonomiske del vil således anvende den deduktive metode, idet afhandlingens problemstillinger 

vil analyseres gennem allerede kendte teorier og modeller27. Desuden vil der inddrages modeller samt 

litteratur til brug for analysen af forbrugernes adfærd.  

 

Følgende metoder vil anvendes til udarbejdelse af den økonomiske analyse:  

 

1.9.1. Metode til forbrugeradfærd 

Rammen for afhandlingens undersøgelse af forbrugernes adfærd vil udfærdiges med afsæt i Philip 

Kotler og Gary Armstrongs ‘Model of buyer behavior’, hvor sammenhængen mellem stimuli og respons 

udledes28. Formålet er at undersøge indholdet af ‘Buyers black box’, som blandt andet udgøres af 

forbrugernes købskarakeristika. Afhandlingen vil undersøge hvilken indvirkning disse karakteristika 

har i forbindelse med en influencers opslag.  

 

1.9.2. Akademisk litteratur om Influencer marketing som metode 

Størstedelen af den eksisterende litteratur antager et virksomhedsperspektiv og fokuserer på at vejlede 

virksomheder i, hvorledes de udarbejder den optimale influencer-strategi og måler KPI’er. Eksempler 

på dette omfatter titler fra henholdsvis 2007 af Brown og Hayes29 samt 2006 af Cakim30. Førstnævnte 

anlægger et specifikt Influencer marketing fokus, hvorimod Cakim har sit afsæt i Word-Of-Mouth 

marketing (herefter WOM). Da der på nuværende tidspunkt ikke findes akademisk behandling af 

konceptet influencer marketing, som antager et influencer-perspektiv, vil ovenstående anvendes 

parallelt.  

                                                
27 Kerkmeester, 2000, s. 391 
28 Kotler & Armstrong, 2018, s. 134 
29 Brown & Hayes, 2007  
30 Cakim, 2010 
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Der vil endvidere blive gjort brug af eksisterende forskningslitteratur, som kan være med til at 

karakterisere fænomenet influencer marketing. Studierne omfatter undersøgelser, som primært har et 

stimuli-respons-perspektiv. Gennem de anvendte studier analysers forbrugernes adfærd i forbindelse 

med kommercielt indhold.  Da der i skrivende stund ikke er foretaget studier, som specifikt adresserer 

forbrugernes adfærd ved gaveopslag, vil også artiklerne anvendes parallelt.  

 

Ved uddybelsen af de ovennævnte studier, vil der endvidere forekomme en række forskellige 

mekanismer, effekter og modeller som, af de respektive forfattere, bliver anvendt som 

forklaringsmodeller til den observerede forbrugeradfærd. Blandt disse er der navnlig tre modeller og 

teorier, som er centrale: ‘The persuasion knowledge model’ (herefter: PKM)31, ‘The attribution theory’ 

(herefter: ABT)32 samt ‘The source credibility model’ (herefter: SCM)33.  

 

1.9.3. Spilteori 

Nærværende afhandling vil dernæst inddrage neoklassisk teori. Mere konkret spilteori, som har været 

en respons på de anomalier, som er blevet identificeret inden for neoklassisk teori 34 . Indenfor 

hovedparadigmet industriøkonomi vil spilteori, anvendes til at analysere, hvordan det kan forventes en 

influencer vil agere i forbindelse med en gavemodtagelse 35 . Antagelsen om at individer altid vil 

nyttemaksimere, jf. neoklassisk teori vil være omdrejningspunktet for spilteorien36.  

 

 Spillet introduceres nærmere i afsnit 3.8.  

 

Inden for spilteori er der flere måder, hvorpå et spil kan sammensættes. Overordnet set findes der spil i 

’strategisk’ samt ’ekstensiv’ form, hvor spil i ’strategisk’ form ofte er angivet i en matrix, mens spil i 

den ’ekstensive’ form ofte er angivet med et beslutningstræ37. 

 

Et beslutningstræ anvendes til at udlede de strategiske interaktioner mellem de to parter og illustrerer 

de forskellige valg, der kan træffes herunder på de forskellige tidspunkter af de respektive spillere38. 

                                                
31 Omtales oprindeligt af Friedstad & Wright i 1994. Modellen havde her til hensigt at forklare, hvorledes forbrugers personlige kendskab til 
virksomhedernes ‘overtalelsestaktikker’ influerer deres respons. I studierne anvendes PKM primært som forklaring på, hvorledes 

forbrugerne påvirkes af sponsorerede opslag fra en influencer. 
32 Teorien blev foreslået af Kelly i 1973. Ifølge ABT vil mennesker relatere adfærd til faktorer, som stemmer bedst overens med den 
pågældende handling.  
33 SCM omtales til tider også som SCT, Social Credibility Theory. Weiss og Hovland udarbejdede modellen første gang i 1951. Den er 

efterfølgende blevet undersøgt, og videreudviklet i flere andre studier. Modellen argumenterer i hovedtræk for, at der foreligger en 
sammenhæng mellem hvor effektivt et budskabs er, og graden af ‘ekspertise’ og ‘troværdighed’ som modtageren tilskriver til afsenderen. 

Modellen er især blevet studeret i relation til ‘celebrity endorsements’. 
34 Knudsen, 1997, s. 84 
35 Knudsen, 1997, s. 81 
36 Knudsen, 1997, s. 8 

 
38 Watson, 2013, s. 11 
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Spiltræet er udformet af punkter samt grene. ’Beslutningspunkterne’ er markeret ved en sort prik. 

Prikkerne viser, hvornår der skal tages en ny beslutning i spillet. ’Grenene’ i spillet indikerer, hvilke 

valg en given spiller har. Disse forskellige strategier fører videre til et nyt ’beslutningspunkt’. Dette 

fortsætter indtil ’roden’ på træet nås. Slutpunkterne i beslutningstræet beskriver det pay-off, som hver 

spiller nu vil modtage. Slutpunkterne er forskellige i nytte, alt afhængig af hvilken ’sti’ spillerne har 

valgt igennem spillet. Samtidig er de et udtryk for den enkelte spillers nytte39.  

 

Afhandlingen vil udlede et spil i ’ekstensiv’ form, fordi dette bedst er egnet til at løse problemstillinger 

med spillere, som skal foretage en sekventiel beslutningstagning40.  

 

Elementerne i et ekstensivt spil fremgår af tabel 1.141  

 

 

Et sekventielt spil fungerer på den måde, at spillet starter ved ‘roden’, hvor spiller 1 først skal vælge 

sin strategi. Strategien bliver valgt ud fra, hvad denne tror, at spiller 2 vil vælge. Den næste beslutning 

træffes af spiller 2. Spiller 2 skal vælge sin strategi, på baggrund af hvad denne tror, spiller 1 vil gøre.  

 

Spillerne forudsættes, jf. neoklassisk teori, at være ubegrænset rationelle og træffer derfor optimale 

strategivalg, baseret ud forudsætningen om, at den anden spiller træffer et valg på samme grundlag42. 

Den optimale strategi for begge parter vil i spillet være den strategi, hvor begge spillere opnår bedst 

muligt udfald, givet den anden spillers strategi. Dette betegnes som en Nash-ligevægt43.  

 

Afhandlingens spilteoretiske analyse vil tage udgangspunkt i 2 spil. I det første spil vil spiller 1 være 

influenceren, mens spiller 2 vil være virksomheden. I det andet spil vil spiller 1 være influenceren, mens 

spiller 2 vil være forbrugeren.  

 

                                                
39 Watson, 2013, s. 12 
40 Knudsen, 1997, s. 93  
41 Ibid. 
42 Knudsen, 1997, s. 103 
43 Knudsen, 1997, s. 97 
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’Strategier’ i spilteori er de strategier, som fortæller spillerne, hvilken handling de skal vælge på hvert 

trin i spillet44. I afhandlingen er der tale om et sekventielt spil, hvorfor der efter hver beslutning 

tilkommer nye informationer samt valg. Derfor spiller strategien en stor rolle, da denne i givet fald vil 

fortælle spilleren, hvilken beslutning der så skal træffes.  

I afsnit 3.8.4. forklares spillets løsningsmekanismer.   

 

1.10.1.  Integreret teori- og metodevalg  

Afhandlingens integrerede afsnit vil udfordre spilteoriens rationalitetantagelse ved at inddrage 

adfærdsøkonomiske aspekter. Formålet er undersøge den valgte strategi, der blev udledt i afhandlingens 

spiltræ i kapitel 3.  

 

1.10.1.  Adfærdsøkonomi  

Overordnet set bygger adfærdsøkonomien på antagelsen om, at agenter altid har begrænsede 

beslutningsressourcer. Dette skyldes, at der er knaphed på opmærksomhed, beregningskapacitet og 

hukommelse. Som konsekvens antager adfærdsøkonomien et standpunkt, som bygger på, at agenter 

altid er begrænset rationelle, og de af den årsag vil søge at satisfiere snarere end at maksimere45. 

Ydermere påviser adfærdsøkonomien, at individers præferencer ofte ændrer sig på kort sigt. Dette er i 

strid med den ortodokse økonomis ’transivitetsantagelse’, som forudser, at agenter vil handle rationelt 

ved at udvise konsistent adfærd46. Tendensen skyldes navnlig, at der foreligger en antagelse om, at 

agenter har begrænset viljestyrke.  

 

Et andet centralt element i adfærdsøkonomisk tankegang har afsæt i Kahneman Og Tverskys studier 

om ’heuristikker’. Studiet antager, at agenter træffer beslutninger baseret på en slags ‘medfødte’ 

tommelfingerregler, og at disse er associeret med ’bias’47. Programmet, ‘Heuristics and Biases’ tilsigter 

at forklare, hvordan der træffes beslutninger i en kompleks og usikker verden, som baseres på skøn eller 

simple beslutningsregler (heuristikker)48. Programmet er implicit bygget op omkring ‘Dual proces-

teorien’ (herefter DPT)49, som søger at forklare, hvordan hjernen fungerer, når der træffes beslutninger 

og navnlig hvilke dele af den, som er aktive ved forskellige typer af beslutninger50. 

 

Adfærdsøkonomien er derfor et godt redskab til at undersøge og forklare, hvilke faldgruber der kan 

være forbundet med at skulle træffe en økonomisk beslutning, når disse angår irrationelle, dårligt 

                                                
44 Eide & Stavang, 2014, s. 124 
45 Knudsen, 2011, s. 29  
46 Knudsen, 2011, s. 31 
47 Ibid. 
48 Knudsen, 2011, s. 40 
49 Ibid. 
50 Knudsen, 2011, s. 41 
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koordinerede og ikke-tilpassede resultater51. Resultaterne vil tilsammen bidrage til en vurdering af 

hvordan en influencer bør agere for at profitmaksimere sin virksomhed på langt sigt.  

 

1.10.2.  Regulering og retspraksis   

Det juridiske omdrejningspunkt for afhandlingens kapitel 4 vil have til formål at undersøge, om 

influencer kan lade sig registrere under Medieansvarslovens (herefter: MAL). Dette vil således omfatte 

en analyse af lovens anvendelsesområde, jf. MAL § 1. Til fortolkningen heraf vil lovens forarbejdere 

inddrages. Ydermere vil der tages afsæt i sager fra Pressenævnet såvel som Vejledningen om God 

Presseskik. Analysen vil udarbejdes med afsæt i den retsdogmatisike metode præsenteret i afsnit 1.8.1.1 

samt 1.8.1.2.  

 

1.10. Afgrænsning 

Der vil i afhandlingen afgrænses fra at se på andre sociale medier end casens præsenterede influencers 

blog samt Instagram, hvorfor platforme såsom Twitter ikke vil tages i betragtning.  

 

Det er i afhandlingen bekendt, at problemstillinger vedrørende markedsføring rettet mod børn og unge 

skal udføres med særlig agtpågivenhed. Afhandlingen har dog sit fokus på, at influenceren henvender 

sig til den voksne målgruppe, hvorfor dette aspekt ikke berøres yderligere. 

 

Afhandlingens juridiske analyse vil afgrænse sig fra at inddrage generalklausulerne i MFL §§3-4, 

selvom disse potentielt ville kunne gøres gældende, hvis MFL § 6, stk. 4 ikke kan finde anvendelse. 

Baggrunden herfor ligger i at FOM’s sager og vejledninger alene angår reglen i MFL § 6, stk. 4.  

 

Foruden MFL § 6, stk. 4, foreligger en lempelse i regelsættet i MFL § 6, stk. 5, hvor der tages hensyn 

til, om den erhvervsdrivende anvender et medie, hvor der er begrænset plads eller tid til at formidle 

oplysninger. Afhandlingens formål er at klarlægge hvorvidt - og i givet fald hvornår - en gave falder 

under MFL § 6, stk. 4. Formålet er  dermed at undersøge, om der bør ske oplysning snarere end om 

oplysningen er tilstrækkelig. Der afgrænses derfor fra brugen af MFL § 6, stk. 5.   

 

Til fortolkningen af MFL og dennes begreber anvendes HPD. Både HPD art. 6 og 7, som regulerer 

vildledende handlinger. Afhandlingen vil dog kun anvende art. 7, stk. 2, fordi bestemmelsen omhandler, 

om der bør ske oplysning. Der afgrænses derfor fra at anvende art. 6 samt art. 7, stk. 1, idet 

bestemmelserne omhandler hvorledes et opslag er tilstrækkeligt oplyst. Dette falder derfor uden for 

afhandlingens formål.  

                                                
51 Knudsen, 2011, s. 31 
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Det er desuden afhandlingen bekendt, at reglerne i vildledningsdirektivets (herefter VLD) tilsvarende 

omhandler regler om reklame. Tilfælde hvor markedsføring er rettet mod forbrugere og 

erhvervsdrivende vil således være omfattet af både HPD samt VLD52. VLD’s reklamebegreb er dog 

alene begrænset til ‘tilkendegivelser’, som har til formål at ‘fremme afsætningen’. Da en influencers’ 

opslag om en gave, ikke nødvendigvis er karakteriseret som værende en reklame, har afhandlingen har 

valgt at anvende ‘handelspraksis’-definitionen jf. MFL og HPD53. Definitionen favner bredere og idet 

afhandlingen har til formål at undersøge forholdet mellem influenceren og forbrugeren, findes dette 

mere relevant54. Det skal bemærkes, at  VLD art. 2 stk. 1, litra a indledningsvis anvendes som et led i 

at forstå ‘reklame-begrebet’.  

 

E-handelsloven (herefter EHL) samt dertilhørende direktiver vil endvidere potentielt kunne gøres 

gældende for influencers. Afhandlingen har specifikt til formål at undersøge MFL § 6, stk. 4, hvorfor 

der afgrænses fra inddragelse af EHL. Dette skyldes, at den omtalte mediekritik af influencers, samt 

FOM’s sager og vejledninger i overvejende grad har adresseret problemstillinger om skjult 

markedsføring med henvisning til MFL.  

 

ICC-kodekset for markedsføring kan bidrage til forståelsen af MFL, samt til klarlæggelse af de 

retningslinjer der foreligger for marketing. ’Rapporten fra udvalg’ om Markedsføringsloven har dog 

implementeret flere af disse guidelines, hvorfor det ikke har været anset relevant, at inddrage kodekset 

som en selvstændig retssædvane55. 

 

I forhold til forbrugeradfærd eksisterer der mange modeller, der kunne være anvendelige til at belyse 

forbrugernes købsadfærd. Der er foretaget en afgrænsning fra disse med henblik på at opnå en 

forholdsvis overskuelig tilgang til at studere forbrugernes adfærd på baggrund af en simpel stimuli-

respons model. Afgrænsningen er ydermere foretaget med det formål, at anvende en model, som har en 

god relation til elementer fra forskningslitteraturen, og som derigennem giver mulighed for at diskutere 

navnlig de psykologiske faktorer.  

 

I den valgte model fra Kotler og Armstrong indgår der, foruden ‘Buyers Black Box’ to yderligere stadier, 

‘Marketing and other stimuli’ samt ‘Buyer responses’. Afhandlingen vil afgrænse sig fra at uddybe, 

hvorledes en influencer skal udforme sin marketing mix, samt fra at uddybe, hvilke økonomiske, 

teknologiske og politiske faktorer, som ved udøvelsen af en influencervirksomhed har indvirkning på 

forbrugerne. Begrundelsen herfor er, at afhandlingens økonomiske afsnit har til hensigt at undersøge, 

hvordan det kan forventes at en influencer vil håndtere en gavemodtagelse, snarere end hvorledes den 

                                                
52 Trzaskowski, 2008, s. 2 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s. 58 
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bør håndteres. Under ’Buyers black box’ fremgår endvidere ’Buyer decision process’. ’Buyer decision 

process’ kan bidrage til forståelse af, hvilken rolle en influencer spiller i relation til de forskellige stadier 

af en forbrugers købsbeslutning, samt hvilken implikation dette har for en influencervirksomhed. Denne 

komponent er fravalgt, idet kapitlets øvrige analyser anses som tilstrækkelig i forhold til at vurdere, 

hvorledes forbrugernes respons påvirker influencerens virksomheden. Afgrænsningen har endvidere 

været nødvendig at foretage grundet pladsmangel. Der vil endvidere afgrænses fra inddragelse af 

forskningslitteratur, som er udarbejdet før år 2015. Den primære årsag er, at influencer marketing har 

gennemgået en markant udvikling i de seneste år. 

 

1.11. Struktur  

Efter afslutningen på kapitel 1 vil afhandlingen tage følgende struktur56; 

 

 

 

                                                
56 Alle tabeller i afhandlingen er egen tilvirkning  
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Kapitel 2. Juridisk analyse 

2.1. Indledning  

I 2017 blev MFL revideret57. Formålet var blandt andet at gøre reglerne for skjult reklame mere 

tidssvarende som følge af digitaliseringen 58 . Alligevel har Christina Toft Nielsen 59  og Marie 

Asmussen60  i flere tilfælde efterfølgende udtalt sig kritisk om både influencers og virksomheders 

manglende iagttagelse af reglerne om skjult reklame61. ”Jeg synes, reglerne er meget klare”, lyder det 

blandt andet fra Christina Toft Nielsen, da hun udtaler sig til DR62. Hos FOM er budskabet altså klart. 

Man mener, at reglerne er entydige og kritiserer derfor, at det på de sociale medier fortsat er svært at 

skelne mellem, hvad der er oprigtigt, og hvad der er betalt indhold63. Christina Toft Nielsen og Marie 

Asmussen  peger begge på, at det er en stigende tendens, og de har iværksat en større kontrolindsats for 

at komme problemet til livs 64.  

 

Mediebilledet illustrerer dog, at der også findes en anden side af historien, som indikerer, at reglerne 

ikke er så entydige i praksis. Advokat Heidi Helweg Højmark, udtaler til Politiken, at reglerne er 

sværere at gennemskue, i hvert fald når der er tale om et af grænsetilfældene65. Hun peger også på, at 

en af de gråzoner forekommer, når en influencer modtager en gave66. Forsker Antonia Erz fortæller, at 

influenceres indhold umiddelbart ligner almindelige reklamer, men at de alligevel falder i en gråzone67. 

Det skyldes, at de ikke kan betragtes som almindelige reklameskuespillere, som man kan få til at 

reklamere for hvad som helst 68 . Martin Wiinholt fra Gonzo Media er enig i den betragtning og 

understreger vigtigheden i, at der i influencernes indhold indgår et ’naturligt element’, og at det først 

og fremmest handler om underholdning 69 . Samtidigt er det jo netop dette naturlige element og 

grænsefladen mellem reklame og ’noget andet’, som bliver underlagt kritik, og man kan stille sig 

undrende over for, hvad der er forklaringen på dette. 

 

                                                
57 Lov om markedsføring, lov nr. 426 af 03/05/2017, (Markedsføringsloven) 
58 2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s.9 
59 Dansk Forbrugerombudsmand: Forbrugerombudsmanden DK 
60 Fuldmægtig ved FOM: DR, 2018 - Forbrugerrådet TÆNK: Kolossal udfordring at bekæmpe skjult reklame på Youtube 
61 Politiken, 2018: Influencerne tjener fedt på at være venner med dig, men kan du stole på dem?; Politiken, 2018: Influencere som Mascha 
Vang: “Reklameloven er forældet, og vi forskelsbehandles”;  DR, 2018 - Ombudsmanden har skånet unge stjerner: Nu kommer razziaen 

mod skjulte reklamer  
62 Ibid.  
63 Politiken, 2018: Influencerne tjener fedt på at være venner med dig, men kan du stole på dem?  
64 Politiken, 2018: Influencerne tjener fedt på at være venner med dig, men kan du stole på dem?; Politiken, 2018: Influencere som Mascha 

Vang: “Reklameloven er forældet, og vi forskelsbehandles”;  DR, 2018 - Ombudsmanden har skånet unge stjerner: Nu kommer razziaen 
mod skjulte reklamer  
65 Det bemærkes, at hun ligeledes understreger, at det oftest ikke er grænsetilfældene, som er den store problematik, men snarere direkte 

overtrædelser. Alligevel er det værd at bemærke, at der foreligger grænsetilfælde.  
66 Politiken, 2018: Influencerne tjener fedt på at være venner med dig, men kan du stole på dem?   
67 Ibid.    
68 Ibid.    
69 Ibid.     
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I Danmark bliver sager om influencers på nuværende tidspunkt vurderet efter reglerne om skjult 

reklame efter MFL § 6, stk. 470. Denne forudsætning gøres tilsvarende gældende i forbindelse FOMs 

vejledninger, som har til hensigt at afhjælpe og forebygge problematikker i forbindelse med influencer 

marketing71. Vejledningerne henvender sig til influencers samt virksomheder og består af ‘guidelines’ 

til, hvordan indhold markeres tilstrækkeligt, når der er tale om et reklamemæssigt budskab72. Disse 

retningslinjer forudsætter dermed, at anvendelsesområdet for MFL såvel som den specifikke regel 

vedrørende skjult reklame faktisk finder anvendelse for influencers, når de gennem et opslag 

promoverer en virksomheds produkt. De adresserer således primært ‘hvordan’ bestemmelsen skal 

overholdes ved brugen af influencer marketing.  

 

At der fortsat hersker debat og tvivlsspørgsmål i forbindelse med influencer marketing73 kunne være en 

indikation på, at kernen i problematikken ikke udelukkende relaterer sig til influencers manglende 

overholdelse af reglerne. Af den årsag kan det overvejes, om man i stedet bør ‘tage et skridt tilbage’ i 

processen, og undersøge hvorvidt influencers i realiteten kan anses som værende omfattet af MFL jf. § 

174 samt MFL § 6, stk. 475, og i givet fald hvornår?  

 

Denne problemstilling vil være omdrejningspunkt for afhandlingens juridiske kapitel.  

 

2.2. Markedsføringsloven  

Markedsføringsloven blev i 2017 revideret for at imødekomme reguleringen inden for rammerne af EU-

retten, samt den hastige teknologiske udvikling i forbindelse med kommerciel markedsføring76. Loven 

tilsigter at omfavne de nye digitale markedsføringsformer, som er blevet muliggjort i medfør af den 

stigende brug af fx. markedsføring på de sociale medier, og et væsentligt hensyn i overvejelserne til 

loven har været at beskytte forbrugerne mest hensigtsmæssigt i forhold til blandt andet skjult reklame77. 

I det følgende afsnit vil det diskuteres, om MFLs anvendelsesområde kan kvalificeres som værende 

gældende for influencers. 

 

2.3. Markedsføringslovens anvendelsesområde 

MFL § 1, stk. 1 har følgende ordlyd: 

 

                                                
70 Lov om markedsføring, lov nr. 426 af 03/05/2017, (Markedsføringsloven) 
71 Forbrugerombudsmanden.dk, 2017 - Vejledning til influenter om skjult reklame 
72 Ibid. 
73 DR, 2018 - Ombudsmanden har skånet unge stjerner: Nu kommer razziaen mod skjulte reklamer  
74 Lov om markedsføring, lov nr. 426 af 03/05/2017, (Markedsføringsloven) 
75 Ibid. 
76 LBK 2017-05-03 nr. 426, note 1. Karnov 
77 2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s. 9 
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“Loven finder anvendelse på privat erhvervsvirksomhed samt på offentlig virksomhed, i det 

omfang der udbydes produkter på markedet”78. 

 

Det fremgår, at MFL finder anvendelse for privat erhvervsvirksomhed. Begrebet ’privat 

erhvervsvirksomhed’ omfatter enhver handling, som er foretaget i erhvervsøjemed 79 . Det er uden 

betydning, om den erhvervsdrivende opnår eller forsøger at opnå en personlig økonomisk vinding, så 

længe det sker i erhvervsøjemed80. ’Erhvervsøjemed’ skal her forstås som, at handlingen skal ske som 

et led i udøvelsen af den virksomhed, den erhvervsdrivende har - der skal altså handles i eget erhverv81. 

Det blev ved ændringen af lovens anvendelsesområde i 2005 præciseret, at loven finder anvendelse på 

alle, som udbyder varer eller tjenesteydelser på markedet82. “Varer og tjenester” skal fortolkes i 

overensstemmelse med definitionen af “produkt”, jf. HPD art. 2, litra c. Art. 2, litra c, som definerer et 

produkt “som en vare eller tjenesteydelse, herunder”83.  

 

For at undersøge om en influencer kan reguleres efter MFL § 1, vil det i første omgang være relevant 

at tage stilling til, om der foretages en handling, som er i erhvervsøjemed. Vurderingen beror på, om 

en influencers’ eksponering af et produkt på vedkommendes blog eller Instagram-profil kan anses 

som et led i dennes virksomhed. 

 

2.3.1.  Kan en influencer anses som værende omfattet af Markedsføringslovens § 1? 

Nedenstående afsnit vil undersøge, om en influencers’ foretagende indebærer en erhvervsmæssig 

karakter jf. forståelsen af MFL § 1. 

En influencers’ foretagende består i opbygge et brand om sin person for derved at etablere og udvide et 

følgeskab84. Vedkommendes brand er dermed skabt ved, at influenceren har delt historier om sit liv 

og/eller udarbejder produktanmeldelser, som forbrugerne har anset som værdiskabende og 

underholdende. Opslagene er oftest udarbejdet med et element af historiefortælling, som inddrager 

seeren/følgeren i influencerens dagligdag85. Der formes en troværdighed i spændingsfeltet mellem 

hverdagsfortællinger og anbefalinger, som betyder, at forbrugeren har tillid til, at anbefalinger fra 

influenceren er oprigtige og pålidelige. Dette er med til at øge seernes/følgernes engagement i kraft af 

‘views’, ’delinger’, ’likes’, kommentarer mv., hvilket tilsvarende bidrager til at udvide følgeskabet86. 

Informationsdeling, historiefortælling samt popularitet må således derfor anses som en forudsætning 

for en influencers virke. En influencers virksomhed består derfor primært i at udarbejde værdiskabende 

                                                
78 Lov om markedsføring, lov nr. 426 af 03/05/2017, (Markedsføringsloven) 
79 2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s. 183. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s. 184  
83 Europa-Parlamentet og Rådets Direktiv 2005/29/EF, (Handelspraksisdirektivet) 
84 Trzaskowski, Jan. 2018, s. 83 
85 Bureaubiz, 2017- Guide til influencer marketing 
86 Ibid. 
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informationer, som genererer ‘views’, nye følgere mv. I medfør heraf vil en influencer handle i eget 

erhverv, når denne udarbejder opslag på sin blog samt Instagram.  

Der er ikke nogen klar definition på, hvilket indhold der kan anses som ’indflydelsesrigt’, og det må 

derfor i høj grad afhænge af, hvad den enkelte forbruger oplever som værdiskabende. En influencers’ 

indhold kan derfor omfatte alt fra private opslag, livsstilsrelateret indhold, produktanbefalinger mv.. 

Udarbejder en influencer en produktomtale i et opslag, uagtet om det er af privat karakter eller med 

kommercielt sigte, vil det dermed kunne bidrage til en udvidelse af følgeskabet og tilsvarende 

understøtte influencerens rolle som meningsdanner. Et opslag på baggrund af en gavemodtagelse vil 

tilsvarende kunne anses som et led i virksomheden. Dette vil også være tilfældet, selvom der ikke er en 

forudgående aftale om eksponering, og der dermed heller ikke er en direkte økonomisk vinding for 

influenceren. Dog afhænger det af de konkrete omstændigheder. 

 

Hvis en influencer hyppigt udarbejder produktomtaler, kommercielle såvel som ikke kommercielle 

opslag, er dette et argument til støtte for, at en produktomtale kan anses som et led i virksomheden. 

Produktomtale og anbefalinger vil i den situation formentlig have værdiskabende karakter for følgerne 

og dermed være en forklaring på influencerens popularitet og evne til at ’influere’87. 

En produktomtale som relaterer sig til influencerens ‘interesseområder’ taler desuden til støtte for, at 

opslagets karakter understøtter influencerens professionelle ‘image’. Et opslag med en tæt tilknytning 

til ’interesseområderne’ øger dermed formodningen om, at det kan anses som et led i virksomheden. 

En influencer, som blot udarbejder få produktrelaterede opslag, vil dermed stadigvæk kunne handle i 

eget erhverv, såfremt opslaget relaterer sig til et relevant interesseområde.  

 

Der kan argumenteres for, at en influencer, som 1) jævnligt/kun udarbejder produktomtaler og/eller 2) 

udarbejder få, men interesserelevante, produktomtaler, vil kunne understøtte sit virke ved at omtale 

produkter. Produktomtaler, som er udarbejdet uden aftale, men som alligevel genererer positiv omtale 

for virksomhederne, vil tilsvarende være en måde, hvorpå en influencer kan brande sig og tiltrække 

andre potentielle, betalte samarbejder på.  

 

Det betyder, at en influencer handler i erhvervsøjemed, jf. MFL § 1, når der produceres indhold, som 

understøtter influencerens identitet, og når indholdet bidrager til en udvidelse af følgeskabet. Om den 

erhvervsmæssige karakter omfatter produktrelaterede opslag beror på en konkret vurdering. Udarbejder 

influenceren sjældent produktrelaterede opslag, og er disse ikke relateret til influencerens ’sædvanlige 

indhold’, formodes det, at dette ikke har erhvervsmæssig karakter. 

 

                                                
87 Bureaubiz, 2018 - Influencers big business og autencitet 



 25 

Indgår produktrelaterede opslag derimod som en væsentlig del af influencerens blog eller Instagram-

profil, er dette et argument til støtte for, at produktomtaler kan anses som en handling foretaget i 

erhvervsøjemed. Dette gælder, uagtet om disse er udarbejdet mod betaling eller anden økonomisk 

kompensation. 

 

2.4.  ‘At være erhvervsdrivende’ i Markedsføringslovens forstand 

Begrebet ’erhvervsdrivende’, der er defineret i MFL § 2, stk. 1, nr. 2, skal fortolkes i overensstemmelse 

med ’privat erhvervsvirksomhed’88. Spørgsmålet om, hvornår en person handler i eget erhverv som 

foreskrevet jf. MFL § 1, har derfor tilknytning til lovens definition af en erhvervsdrivende. MFL § 2, 

stk. 1, nr. 2 har følgende ordlyd:  

 

Erhvervsdrivende: En fysisk eller juridisk person, der udøver en virksomhed som handlende, 

håndværker eller industridrivende eller udøver et liberalt erhverv, og enhver, der handler i en 

erhvervsdrivendes navn eller på en erhvervsdrivendes vegne89  

 

Ordlyden i MFL § 1, stk. 1, nr. 2 er næsten identisk med definitionen, som findes i HPD art. 2(1)(b) 90.  

 

Bestemmelsens ordlyd foreskriver dermed, at en person, der promoverer en virksomheds produkt, kun 

kan være omfattet af begrebet erhvervsdrivende, såfremt ét af følgende forhold kan gøres gældende om 

den relevante part: 1) være selvstændig og handle i eget navn og på egne vegne af ’en fysisk eller juridisk 

person, der udøver en virksomhed som handlende, håndværker eller industridrivende eller udøver et 

liberalt erhverv’ eller 2) være ansat af en virksomhed/erhvervsdrivende ’... og enhver, der handler i en 

erhvervsdrivendes navn eller på en erhvervsdrivendes vegne’. 

 

Begrebet erhvervsdrivende skal i lovens forstand forstås bredt og omfatter både fysiske og juridiske 

personer91. Det er desuden uden betydning, om den erhvervsdrivende udelukkende er beskæftiget som 

erhvervsdrivende, eller om denne har et fast forretningssted92. Sag C-105/1793 og generaladvokatens 

forslag til afgørelse94 bidrager med betragtninger, som er relevante at medtage i relation til afklaringen 

af begrebets rækkevidde. I sagen blev det pålagt EU-domstolen at undersøge, om HPD art. 2(1)(b) og 

(d) fandt anvendelse.  

 

                                                
88 2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s. 44 
89 Lov om markedsføring, lov nr. 426 af 03/05/2017, (Markedsføringsloven) 
90 Europa-Parlamentet og Rådets Direktiv 2005/29/EF, (Handelspraksisdirektivet) 
91 2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s. 43 
92 2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s. 48 
93 C-105/17: Kamenova 
94 Forslag til afgørelse, C-105/17: Kamenova 
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Det fremgår af præmis 3095, at EU-lovgiver tidligere har fastsat en meget bred opfattelse af begrebet 

‘erhvervsdrivende’. I sagens præmis 3796 fremhæves det, at vurderingen af rækkevidden for begrebet 

‘erhvervsdrivende’ kræver en konkret fremgangsmåde fra sag til sag. Desuden tilkommer det den 

nationale domstol at efterprøve, om der på baggrund af de faktiske omstændigheder kan siges at være 

tale om en fysisk eller juridisk person, der udøver virksomhed i eget eller handler i erhvervsdrivendes 

navn eller på en erhvervsdrivendes vegne. Begrebet ‘erhvervsdrivende’ er således knyttet til 

vurderingen af om, der udøves en handelspraksis97. Hertil anføres der, i præmis 3898, en række kriterier, 

som der i efterprøvelsen blandt andet kan tages hensyn til: 

 

1. Om der foreligger en organisering, som betyder, at udøvelsen er med vinding for øje 

2. Om sælgeren er i besiddelse af oplysninger og tekniske kompetencer vedrørende de varer, 

vedkommende udbyder, som forbrugeren ikke nødvendigvis har, hvormed sælger stilles i en 

mere fordelagtig position end forbrugeren 

3. I hvilket omfang udøvelsen hænger sammen med vedkommendes erhvervsvirksomhed  

4. Om der handles i en bestemt erhvervsdrivendes navn eller på en erhvervsdrivendes vegne eller 

via en anden person, der optræder i dennes navn eller på dennes vegne.  

5. Om vedkommende har modtaget et vederlag eller anden betaling 

6.  Erhvervsvirksomheden får en karakter af hyppighed, og om det, der udbydes, er af samme type 

eller værdi 

 

De ovennævnte kriterier er hverken udtømmende eller eksklusive 99 , hvorfor disse alene ikke er 

afgørende for, om en fysisk/juridisk person kan kvalificeres som ‘erhvervsdrivende’. Det påhviler de 

nationale domstole at foretage den vurdering under hensyntagen til de nævnte kriterier i præmis 39100, 

jf. punkt 52 og 53 i forslag til afgørelse101. 

Generaladvokaten anfører endvidere i punkt 40102, at begrebet ‘erhvervsdrivende’ er centralt i henhold 

til udtrykket ‘virksomheders handelspraksis’ jf. HPD art. 2(1)(d). Heri forudsættes det, at direktivets 

anvendelsesområde kun kan gøres gældende for en ‘erhvervsdrivende’. Dette gøres tilsvarende 

gældende jf. MFL § 2, stk. 1, nr. 4.  

 

Udover EU-domstolens praksis, har FOK behandlet en række sager, hvorunder det er blevet vurderet, 

om den relevante part kunne klassificeres som erhvervsdrivende. Sagerne refererer til 

                                                
95 C-105/17: Kamenova 
96 Ibid. 
97 C-105/17: Kamenova, præmis 49 
98 C-105/17: Kamenova 
99 C-105/17: Kamenova, præmis 39 
100 C-105/17: Kamenova 
101 Forslag til afgørelse, C-105/17: Kamenova 
102 Ibid.   
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Forbrugerklageloven og ikke MFL, men kan alligevel bidrage med en relevant indsigt i, hvorledes 

begrebet ‘erhvervsdrivende’ er blevet vurderet i dansk henseende.  

FOK vurderede i en sag103, at en person, der solgte hunde, kunne anses som ’erhvervsdrivende’. De 

konkrete omstændigheder angik en situation, hvor et kuld hvalpe blev markedsført via en hjemmeside. 

Sælger opdrættede to kuld om året og havde 12 hvalpe. Det blev lagt til grund, at sælger var 

erhvervsdrivende med henvisning til, at ’begrebet skal fortolkes bredt’. Det blev herefter anført at: ’Det 

kræves herunder ikke at sælgeren udelukkende er beskæftiget som erhvervsdrivende, har et fast 

forretningssted eller er momsregisteret, ligesom det heller ikke er afgørende, om der tilsigtes opnået en 

gevinst ved virksomheden, som dog må have et vist omfang og en vis varighed’.  

 

Modsat ovenstående vurderede FOK i en sag fra 2011 104 , at sælger ikke kunne anses som 

erhvervsdrivende for så vidt angår salg af hunde. Den omstændighed, at sælger var CVR-registreret ved 

detailhandel fra postordreforretninger og dermed regnskabs- og momspligtig, var ikke tilstrækkelig. 

Nævnet vurderede altså, at sælger var erhvervsdrivende, men at denne ved salg af hunde ikke havde 

handlet som led i sit erhverv, da den CVR-registrerede virksomhed ikke drev salg af hunde. Der blev 

ydermere lagt vægt på, at sælger ikke kunne anses som erhvervsdrivende, idet denne inden for de 

seneste ni år samlet kun havde solgt to kuld hvalpe, at sælger ikke udbød hundefoder eller andet tilbehør 

til hunde, og at der ikke var foretaget en registrering ved Dansk Kennelklub. 

 

FOKs sager viser således at: 1) begrebet ’erhvervsdrivende’ skal fortolkes bredt, 2) at det ikke er 

tilstrækkeligt, at sælger har fast forretningssted, eller at der opnås økonomisk vinding og 3) i begge 

tilfælde var omfanget og varigheden af den erhvervsmæssige aktivitet et afgørende kriterium.  

 

2.4.1. Kan en influencer anses som ‘erhvervsdrivende’, jf. Markedsføringsloven? 

Tærsklen for, hvornår en influencer er omfattet af begrebet, må antages at være lav105. Alligevel må det 

formodes, at det ikke vil være givet, at alle influencers vil kunne anses som erhvervsdrivende i henhold 

til lovens definition. 

Influencerens aktivitet skal dermed klassificeres, og på baggrund heraf vil det være nødvendigt at 

foretage en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder. Da der endnu ikke eksisterer praksis på 

området, som specifikt vurderer, om en influencer kan anses som erhvervsdrivende, er der dog fortsat 

er en del usikkerhed forbundet med vurderingen.  

Vurderingen må i særdeleshed bero på, hvorledes influenceren har tilrettelagt sin aktivitet, og hvis dette 

fx. involverer, at der udarbejdes mange sponsoraftaler, vil det kunne antages, at influenceren er omfattet 

af definitionen. 

                                                
103 Sag nr. 08/08209, Forbrugerklagenævnet 
104 Sag nr. 0004-11-01, Forbrugerklagenævnet 
105 C-105/17: Kamenova 
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Følgende afsnit vil diskutere en række forhold, som vil kunne have indflydelse på, om en influencer 

bliver anset som erhvervsdrivende.  

 

2.4.1.1. Influencers professionalisme i forbindelse med vurderingen  

I medierne omtales der overordnet tre forskellige typer influencers: mega-, makro- og mikro-

influencers106. Denne inddeling bliver oftest målt på baggrund af det antal følgere, en influencer har107 

og er et pejlemærke til at forstå forskellen mellem de respektive typer influencers. Dette er relevant, 

fordi der er en sammenhæng mellem graden af professionalisme og sandsynligheden for, at en person 

vil blive opfattet som erhvervsdrivende.  

 

En professionaliseret aktivitet taler til støtte for, at der er tale om en erhvervsdrivende. Dette vil fx. 

kunne omfatte, at bloggen eller Instagram-profilen genererer en kontinuerlig omsætning for 

influenceren gennem kommercielle samarbejder med virksomheder108. Mega- og makro-influencers vil 

ofte have professionaliseret deres aktivitet. I en konkret vurdering vil de derfor med stor sandsynlighed 

kunne blive betragtet som erhvervsdrivende. Tilstedeværelsen af en professionaliseret aktivitet vil 

dermed også indikere, at organiseringen er udarbejdet med vinding for øje. I disse tilfælde vil 

influenceren antageligt opfylde flere af kriterierne jf. Kamenova-sagen109. Formodning er derfor, at 

både mega- og makro-influencers i mange tilfælde vil kunne klassificeres som erhvervsdrivende. I alle 

tre tilfælde vil det dog kræve, at der foretages en vurdering af influencerens aktivitet.  

 

I sagerne fra FOK fremgår det endvidere, at aktivitetens omfang og varighed er afgørende. 

En influencer med mange følgere vil som oftest kunne tiltrække flere sponsoraftaler med virksomheder 

og dermed tilsvarende også øge omfanget af virksomheden. Det taler for at klassificere denne som 

erhvervsdrivende110. Denne antagelse understøttes i EU-domstolens praksis, hvor det er blevet fastslået, 

at begrebet skal fortolkes bredt. En influencer, som har et højt niveau af professionalisme og har 

tilrettelagt sin aktivitet derefter vil antageligt kunne opfylde kriterierne for definitionen. 

 

2.4.1.2.  Gråzonen 

Der eksisterer dog alligevel en gråzone, og selvom begrebet skal fortolkes bredt, er det langt fra givet 

på forhånd, at en influencer vil være omfattet af lovens definition af en erhvervsdrivende. 

                                                
106 Bureaubiz, 2016: 3 typer influencers - kan du kende forskel? 
107 Ibid. 

 108 Trzaskowski, 2018, s. 92 
109 C-105/17: Kamenova   
110 Bureaubiz, 2018 - Influencers big business og autencitet 
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Gråzonen er især tydelig, når der ikke foreligger en aftale mellem parterne, men hvor der derimod 

fremsendes en gave, som stilles til rådighed uden at være behæftet med krav til anvendelse eller 

eksponering. Idet der ikke foreligger et egentligt vederlag, vil det være langt mere udfordrende at 

klassificere, om der er tale om en organiseret aktivitet med vinding for øje. Har udøvelsen af aktiviteten 

en tilbagevendende karakter, er dette dog et argument til støtte for, at influenceren er erhvervsdrivende. 

Der vil her kunne argumenteres for, at kravet om varighed og omfang er indfriet.  

 

FOK-sagen fra 2011111 illustrerede en situation, hvor det ikke var tilstrækkeligt at definere en person 

som erhvervsdrivende. Her blev der ydermere stillet krav om, at pågældende skulle have handlet i eget 

erhverv. Med andre ord illustrerer sagen sammenhængen mellem definitionen fra MFL § 1 og MFL § 

2, stk.1, nr. 2. Det kan diskuteres, om en influencer handler i sit erhverv, når der udarbejdes en 

produktomtale for en virksomhed.  

Når en influencer anses som professionel og tilrettelægger sin aktivitet på de sociale medier med henblik 

på at tiltrække nye sponsorer, taler det til støtte for, at der er handlet i eget erhverv. Vurderingen kræver 

dog, at der tages hensyn til, hvorledes det enkelte produktopslag står i relation til platformens øvrige 

indhold.   

 

En influencer kan blive betragtet som erhvervsdrivende jf. MFL § 2, stk. 1, nr. 1, men jf. praksis beror 

det på en samlet vurdering fra sag til sag. Kamenova-sagen112 opremser en række kriterier, som kan 

anvendes som et led i vurderingen. Det er flere gange understreget, at begrebet fortolkes bredt, og det 

vil derfor antageligt betyde, at tærsklen for, hvornår en influencer er omfattet af definitionen, må anses 

som lav.  

 

Alligevel er vurderingen ikke uproblematisk. Det vil navnlig gøre sig gældende, når skillelinjen mellem 

professionalisme og privatliv er sammenblandet. I medfør heraf bliver det sværere at vurdere, om 

influenceren handler i eget erhverv. Det vil derfor være nødvendigt at specificere, hvad influencerens 

erhverv består i, og hvor stor rolle reklame og sponsoraftaler spiller i denne henseende.  

 

2.4.2.  Er SS omfattet af Markedsføringslovens § 1 og § 2, stk. 1, nr. 2? 

I henhold til casen jf. afsnit 1.3 kan der argumenteres for, at et opslag omhandlende et produkt under 

visse forudsætninger vil kunne anses som et led i SS’s virksomhed. SS er en influencer, som ofte 

udarbejder betalte opslag. Produktomtale antages derfor for at have afgørende betydning SS’s 

popularitet. Et produktopslag, udarbejdet uden foregående aftale, vil tilsvarende kunne have en 

signalværdi til forbrugerne, såvel som potentielle samarbejdspartnere. Dette understøtter således, at 

                                                
111 Sag nr. 0004-11-01, Forbrugerklagenævnet 
112 C-105/17: Kamenova   
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produktomtale kan anses som et led i SS’s virksomhed. Omvendt kan der argumenteres for, at Nutella 

ikke er et produkt, som åbenlyst relaterer sig til de definerede ‘interesseområder’113. Det faktum at SS 

udarbejder et opslag herom, kan ikke i sig selv anses som en handling, der er foretaget i erhvervsøjemed. 

Dette element skal således diskuteres nærmere. SS vil dog som udgangspunkt være omfattet af MFL § 

1, eftersom et led i virksomheden omfatter at udarbejde private- såvel som produktrelaterede opslag. 

 

EU-domstolen og generel retspraksis har flere gange fastslået, at definitionen af en ’erhvervsdrivende’ 

skal fortolkes bredt. Dette taler for, at SS skal betragtes som selvstændig erhvervsdrivende. 

Organiseringen af SS’s blog samt Instagram-profil114 bærer præg af, at der indgås mange kommercielle 

samarbejder. Der er dermed tale om en professionelt tilrettelagt virksomhed med økonomisk vinding 

for øje. Herunder fremgår det, at SS foruden private opslag ligeledes har en bred vifte af samarbejder 

og det er en indikator på, at SS’s foretagende, blandt andet har til hensigt at øge mængden af eventuelle 

fremtidige samarbejder. Dette understøtter således, at virket har en grad af hyppighed og gentagelse. 

Som bekendt har det i praksis og retspraksis været et tungtvejende argument.  

 

Der findes samlet belæg for, at SS handler i egen virksomhed i sit virke som influencer. SS’s 

influencervirksomhed omfatter foruden private/livsstilsrelaterede opslag ligeledes opslag indeholdende 

produktomtaler. I henhold til lovens definition af begrebet ’erhvervsdrivende’ er graden af 

professionalisme samt hyppighed og omfang desuden en indikation på, at SS foruden at udøve privat 

erhvervsvirksomhed, jf. MFL § 1, ligeledes kan betragtes som selvstændig erhvervsdrivende, jf. MFL 

§ 2, stk. 1, nr. 2. 

 

Med afsæt i, at SS kan anses som omfattet af anvendelsesområdet for MFL og ligeledes betragtes som 

erhvervsdrivende, vil nedenstående afsnit undersøge, om reglerne for skjult reklame, jf. MFL § 6, stk. 

4, tilsvarende finder anvendelse. 

 

2.5.  Reglerne om ‘reklame’ i henhold til MFL  

MFL § 6, stk. 4 regulerer reglen for skjult reklame. En reklame skal fremgå således, at den klart vil 

blive opfattet som en reklame, uanset dens form115. Formålet med reglen er at sikre, at modtageren 

bliver gjort opmærksom på, hvornår der er tale om et reklamemæssigt budskab116.  

 

MFL § 6, stk. 4 har følgende ordlyd:  

 

                                                
113 Saselines Blog 
114 Saselines Instagram, Saselines Blog 
115 2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s. 212 
116 Ibid. 
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En erhvervsdrivende skal klart oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, 

herunder reklame. § 8 finder tilsvarende anvendelse117. 

 

Nedenstående afsnit vil skildre, hvilken betydning ‘reklame’ har i forbindelse med MFL. Formålet er 

at klarlægge, hvorledes reklamebegrebet skal forstås. 

 

2.5.1.  Reklameidentifikation i henhold til MFL  

Begrebet “reklame” skal ifølge forarbejderne til MFL forstås i overensstemmelse med art. 2 i det nu 

ophævede direktiv 84/450/EØF om vildledende reklame118. Det følger af art. 2 i direktivet at: ’enhver 

form for tilkendegivelse i forbindelse med udøvelse af virksomhed som (..)’119. Definitionen findes nu i 

direktivet om vildledende og sammenlignende reklame120.  

I forarbejderne til MFL er der blevet lagt vægt på, at man ved dennes gennemførelse skal sikre, at det 

tydeligt fremgår, at bestemmelsen om skjult reklame, MFL jf. § 6, stk. 4, skal fortolkes i 

overensstemmelse med HPD art. 7, stk. 2 om vildledende udeladelser. Derfor er forbuddet om skjult 

reklame blevet indlemmet i bestemmelsen om vildledende udeladelser, som defineret, jf. MFL § 6121. 

Allerede ved den forhenværende markedsføringslovs implementering blev det antaget, at HPDs regler 

for skjult reklame var gennemført i dansk ret, jf. den daværende lovs § 4122. Reklamebegrebet i henhold 

til MFL skal derfor forstås i overensstemmelse med HPD, hvorfor ‘reklame’ tilsvarer ‘handelspraksis’. 

Begrebet ’handelspraksis’ har følgende ordlyd i HPD’s art. 2(1)(d): ’en handling, udeladelse, adfærd 

eller fremstilling, kommerciel kommunikation, herunder reklame og markedsføring foretaget af en 

erhvervsdrivende med direkte relation til promovering, salg eller udbud af et produkt til 

forbrugerne’123. 

Af lovens forarbejder fremgår det endvidere, at markedsføring på online-platforme er omfattet af 

forbuddet mod skjult reklame, jf. MFL § 6, stk. 4124. I medfør heraf skal den kommercielle hensigt: 

’fremgå tydeligt af sammenhængen’, for at reklameidentifikationskravet er iagttaget125. Nedenstående 

afsnit vil skildre betydningen af kommerciel hensigt efter MFL.  

 

2.6.  Kommerciel hensigt efter Markedsføringsloven 

Ifølge MFL § 6, stk. 4 skal ’erhvervsdrivende klart oplyse den kommercielle hensigt (..)’126.  

                                                
117 Ibid.   
118 2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s. 213 
119 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 84/450/EØF, (Vildledende reklame) 
120 2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s. 213 
121 2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s. 231 
122 2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s. 213 
123 2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s. 232 
124 2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s. 233 
125 Ibid. 
126 Lov om markedsføring, lov nr. 426 af 03/05/2017, (Markedsføringsloven) 



 32 

Markedsføring på online-platforme giver i henhold til influencer marketing anledning til en række 

problemstillinger. Det kommer til udtryk ved, at gennemsigtigheden er blevet sløret, i takt med at 

sammensmeltning mellem reklamebudskaber og personlige holdninger er blevet en stigende tendens127. 

Udvalget har på baggrund heraf derfor overvejet, hvad der skal til for, at online-markedsføring på 

platforme er tilstrækkeligt identificeret overfor forbrugeren 128 . Jf. HPD art. 7, stk. 2 skal den 

kommercielle hensigt ’tydelig skal fremgå af sammenhængen’129. Udvalget mener, dette er et godt 

udgangspunkt for at oplyse den enkelte forbruger 130 . Forbrugerombudsmanden har udtalt, at hvis 

indhold er udformet som en reklame, vil der være tale om en kommerciel hensigt, og at denne hensigt 

derfor skal oplyses131. Udvalget har desuden udtalt, at direktivets formulering vedrørende “kommerciel 

hensigt” altid vil være til stede, når der foreligger en aftale mellem virksomheden og fx. en blogger132.  

 

Gråzonen består derimod i, om der kan identificeres en kommerciel hensigt, når der ikke foreligger 

forudgående aftale om eksponering af et produkt. Tilstedeværelsen af en sådan gråzone foreligger fx. 

ved en gavemodtagelse. Det skal herunder vurderes, om en gave, som stilles til rådighed for en 

influencer, på baggrund af en konkret vurdering alligevel indikerer tilstedeværelsen af en kommerciel 

hensigt. Dette er afgørende for, om MFL § 6, stk. 4 finder anvendelse. 

 

Nedenstående vil indledningsvis fastlægge aftalebegrebet, herunder kriterier for hvornår der er tale om 

en aftale.   

 

2.6.1.  Aftalebegrebet i henhold til skjult reklame 

Forbrugerombudsmanden udtalte i en sag fra 2014133, at den blotte omstændighed, at en virksomhed 

havde skrevet en mail til en blogger indeholdende en forespørgsel om produktfremsendelse var 

tilstrækkelig til at fastslå, at der forelå en aftale. En gaveudveksling kan dermed tale til støtte for, at der 

foreligger en aftale, selvom der ikke direkte er tale om eksponering af produkter. Det skal bemærkes, 

at dette ville medføre, at der samtidig forelå en kommerciel hensigt134.  

 

Forbrugerombudsmanden lagde i sagen vægt på, at mailen indeholdte rosende ord om influencerens 

blog, og der blev draget paralleller til det produkt, som efterfølgende blev fremsendt til influenceren. 

Selvom virksomheden i mailen også havde skrevet, at der ikke var krav om, at influenceren omtalte 

produktet, var det efter forbrugerombudsmandens opfattelse imidlertid ikke nok til at konkludere, at der 

                                                
127 2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s. 232 
128 Ibid. 
129 Europa-Parlamentet og Rådets Direktiv 2005/29/EF, (Handelspraksisdirektivet) 
130 2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s. 232 
131 2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s. 233 
132 Ibid. 
133 Sag j.nr. 13/07021: Blogindlæg var skjult reklame 
134 Ibid. 
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ikke forelå en aftale. ’Kommerciel hensigt’ er ikke defineret efter loven. Udvalget har derimod udtalt, 

at direktivets formulering vedrørende ’kommerciel hensigt’ ikke kræver, at der foreligger en aftale 

mellem fx. den erhvervsdrivende og en blogger, før der kan være tale om kommerciel hensigt135. Det 

danske krav, om at der skal foreligge en bagvedliggende aftale mellem blogger og en erhvervsdrivende, 

er derfor efter udvalgets vurdering for vidtgående”136.  

Ovenstående er således en indikation på, at tærsklen for, hvornår en aftale om samarbejde kan anses for 

at være indgået, er relativt lav. I sådanne tilfælde er reglerne utvetydige, og der foreligger tilsvarende 

en klar formodning om tilstedeværelsen af en kommerciel hensigt, som defineret i henhold til MFL. 

Selvom sagen fra 2014 henviser til den forhenværende markedsføringslov137, er den et af de få, konkrete 

eksempler på en påtale i forbindelse med influencer marketing.  

Med henblik på den præsenterede gråzone vil det nedenfor udledes, hvordan den kommercielle hensigt 

vurderes, når formodningen ikke taler for, at der indgået en aftale. Her vil vurderingen tages med afsæt 

i de konkrete omstændigheder. 

 

Retspraksis og praksis vedrørende specifikt influencer marketing er på nuværende tidspunkt meget 

begrænset. Nedenstående afsnit, vil af den årsag drage inspiration fra begrebet ‘advertorials’ i 

forbindelse med at udlede, hvornår der er tale om kommerciel hensigt.   

  

2.7. Advertorials og influencer marketing 

’Advertorials’ er, i modsætning til influencer marketing, direkte reguleret i MFL. Emnet er desuden i 

flere tilfælde blevet behandlet af EU-domstolen, Københavns Byret og FOM. Der foreligger således et 

mere uddybende analysegrundlag ved dette begreb, hvorfor det er relevant at undersøge i forhold til 

nærværende problemstilling. Formålet er at udlede, om ’advertorials’ ligner influencer marketing, når 

der ikke er tale om en aftale, samt om ’advertorials’ kan bidrage til forståelsen af, hvad en kommerciel 

hensigt indebærer. Det er bekendt, at der ved ’advertorials’ altid foreligger en aftale, hvorfor begrebet 

vil blive anvendt som inspirationskilde. Resultatet vil således være behæftet med en potentiel fejlkilde, 

idet det er uvist, om en domstol ville vurdere, at der er sammenligningsgrundlag i forhold til influencer 

marketing, og om dette i givet fald vil kunne gøres gældende i en situation, hvor der ikke foreligger et 

aftalegrundlag.  

 

’Advertorials’ er, modsat influencer marketing, et emne, som ofte er blevet taget i betragtning. Sagerne 

har primært haft til formål på at kortlægge, om kravet til tydeliggørelsen af den kommercielle hensigt 

har været iagttaget. Begrebet ’advertorials’ indikerer: ’At der sker en sammenblanding af redaktionelt 

                                                
135 2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s. 233 
136 Ibid. 
137 Lov om markedsføring, lov nr. 1216 af 25/09/2013, (Forhenværende markedsføringsloven)  
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stof og reklame i et medie, og at denne sammenblanding er et led i en specifik aftale mellem annoncøren 

og det medie, hvor den redaktionelle omtale bringes’138. I ’sortlisten’ til MFL opregnes en række former 

for handelspraksis, der under alle omstændigheder betragtes som værende urimelige. ’Advertorials’ 

fremgår af sortlisten pkt. 11 og har følgende ordlyd:  

 

’Der anvendes redaktionelt indhold i medierne til at promovere produktet, hvor en erhvervsdrivende 

har betalt for en sådan reklame, uden at dette fremgår tydeligt af indholdet eller af billeder eller lyd, 

som tydeligt kan identificeres af forbrugeren. Dette berører ikke direktiv 89/552/EØF som kodificeret 

ved direktiv 2010/13/EU’139.  

 

Dette betyder således, at ’advertorials’ uden videre er i strid med MFL, såfremt kriterierne jf. sortlistens 

pkt. 11 er opfyldt. Disse omfatter, at det ikke tydeligt fremgår, at den erhvervsdrivende har betalt mediet 

for, ved anvendelse af redaktionelt indhold, at eksponere virksomhedens produkt. For sortlistens pkt. 

11 såvel som MFL § 6, stk. 4 stilles der således krav om, at det tydeligt skal kunne identificeres af 

forbrugeren, når der foreligger en kommerciel hensigt. 

 

’Advertorials’ er primært blevet adresseret i sager, hvor tvisten har angået medier, som på baggrund af 

bestilling fra en annoncør har udarbejdet en annonce og udgivet denne via mediet selv. Herunder er det 

igen særligt den kommercielle hensigt, der har været omdrejningspunktet i sagerne. Kritikken har 

navnligt knyttet sig til, at et kommercielt budskab har være forklædt som journalistisk stof, og at dette 

har mindsket gennemsigtigheden for forbrugerne. 

Den omstændighed, at et kommercielt budskab er forklædt som ’journalistisk stof’, ligner i høj grad 

den kritik, som influencer marketing har været underlagt i forhold til, at influencers ofte bevæger sig i 

grænselandet mellem reklame, og det at være ‘vært i deres eget univers’140. Det giver anledning til en 

analyse af, om der er ligheder mellem ’advertorials’ og det indhold, influencers producerer, og i givet 

fald om disse ligheder kan bidrage med en forståelse af, hvordan en influencers gaveopslag skal 

vurderes i henhold til den kommercielle hensigt. Nærværende fremstilling vil derfor inddrage sager, 

som har adresseret begrebet ’advertorial’, med henblik på at klarlægge dette begrebs udstrækning og 

indhold.  

 

2.7.1.  Praksis vedrørende advertorials i forhold til kommerciel hensigt 

Nedenstående afsnit vil, under inddragelse af sager klarlægge, hvilke kriterier der er blevet lagt vægt på 

i skillelinjen mellem redaktionelt og kommercielt indhold i forbindelse med ’advertorials’. Afsnittet vil 

tage afsæt i relevante sager fra Københavns Byret, FOM samt EU-domstolen.  

                                                
138 Jakobsen, S., Søren. 2016, s. 168 
139 Lov om markedsføring, lov nr. 426 af 03/05/2017, (Markedsføringsloven) 
140 DR, 2018 - Ombudsmanden har skånet unge stjerner: Nu kommer razziaen mod skjulte reklamer  
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I en dom fra Københavns Byret i 2009141 fik en chefredaktør og et mediehus bøder for overtrædelse af 

reglerne om skjult reklame jf. nu ophævede Markedsføringslovs § 4142 (herefter: skjult reklame § 4). 

Tvisten omhandlede en situation, hvor mediehuset havde udgivet et tematillæg indeholdende både 

annoncer og ’redaktionelle omtaler’ af en række virksomheder. Virksomhederne havde fået tilbudt et 

samlet køb af annoncepladser og redaktionelle omtaler, som var blevet trykt og udgivet af avisen, uden 

at det var blevet tydeliggjort, at der var tale om et markedsføringsmæssigt budskab, som var betalt af 

virksomhederne. 

Retten understregede i sin begrundelse, at en reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet 

som en reklame uanset dens form. Der blev lagt vægt på, at annoncerne var udarbejdet i en ’anprisende 

tone’, samt at ’annoncørerne betalte for annoncerne’ og ’havde afgørende indflydelse på deres 

indhold’143. Til trods for at teksternes rosende indhold findes placeret i umiddelbar tilknytning til betalte 

annoncer, fandt retten ikke, at det fremstod med ’tilstrækkelig klarhed’, at der var tale om reklame. Man 

vurderede, at det faktum, at ’teksten var beskrivende i 3.person’, at ’dette sprogligt adskilte sig’ fra 

traditionelle reklamer, var med til at og ’sløre, hvem der var den reelle afsender af indholdet’144. 

Endvidere indeholdt ’teksten overskrifter og underrubrikker’, som man ligeledes ikke mente normalvis 

blev anvendt i reklamer, og at den ’visuelt adskilte sig fra reklamer’. At teksterne indeholdt ’historisk 

stof’ samt blev præsenteret som et ’tematillæg’, mente retten, gav indtryk af, at der var foretaget en 

’journalistisk bearbejdning’ af emnet og ikke en reklame 145 . Endeligt blev der foretaget en 

sammenligning med tekst i tillægget, som ikke var blevet betalt af annoncørerne, og man fandt, at denne 

adskilte sig markant fra de øvrige tekster. Samlet set blev det lagt til grund, at annoncerne havde 

overtrådt reglerne for skjult reklame i § 4. 

Foruden ovenstående sag fra Københavns Byret eksisterer der en række sager fra FOM. Disse har 

adresseret sammenblandingen mellem annoncer og redaktionelt indhold i medierne. 

Omdrejningspunktet har primært været manglende tydeliggørelse af kommercielt indhold, samt 

identifikation af afsender.  

 

I en sag fra 2005146 udtalte FOM, at et blad, som indgår en aftale om annoncering med en virksomhed, 

pålægges at ’drage omsorg for, at det fremgår, at der er tale om en annonce’ og ’det klart og tydeligt 

må fremgå af annoncen, hvem der er annoncør’147. FOM udtalte, at ’reklamer og artikler skal være 

skarpt adskilt, og at reklamer i alle medier klart skal fremstå som reklame uanset reklamens form’. 

Annoncen fremgik af et gratis magasin, og der blev i sagen henvist til de vejledende regler for god 

                                                
141 Sag j. nr. 08/00952: Lokalaviser dømt for skjult reklame 
142 Lov om markedsføring, lov nr. 1216 af 25/09/2013, (Forhenværende markedsføringsloven) 
143 Sag j. nr. 08/00952: Lokalaviser dømt for skjult reklame 
144 Ibid. 
145 Ibid.  
146 Sag j. nr.11134/5-30: Skjult reklame i gratis blad 
147 Ibid. 
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presseskik, hvorunder det fremhævedes, at disse regler foreskriver en ’klar skillelinje mellem 

annoncering og redaktionelt tekst’ 148 . ’Tekst og billeder foranlediget af direkte eller indirekte 

merkantile interesse bør kun bringes, hvis et klart journalistisk kriterium taler for offentliggørelse’. I 

den endelige vurdering blev der fra FOM lagt vægt på, at det ’ikke fremgik tydeligt, hvem der var 

udgiver, og at det var egnet til at vildlede læseren til at tro, at der var tale om et magasin149’.  

 

En sag fra 2003150 angik en redaktionel omtale af en biograffilm. Herunder blev flere af ovenstående 

kriterier gentaget151. Videre blev det tilføjet, at udformningen af artiklerne gjorde brug af ’journalistisk 

bearbejdning og specielle effekter/virkemidler’ i fremstillingen. Der blev her refereret til, at flere 

elementer, som indgik i filmen eller dannede ramme for filmens egne reklamer, blev inddraget i avisens 

opsætning i forbindelse med sidehenvisninger, avisens to faste tema-rubrikker samt vejr-rubrikken. 

Dette medførte en påtale om manglende tydeliggørelse af den kommercielle hensigt. 

 

FOM har i relation til ovenstående endvidere udtalt, at det ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt at 

udarbejde et annoncetillæg med ’en anden typografi end den, der bliver anvendt til avisens redaktionelle 

tekst’. Samtidig er det ikke tilstrækkeligt at ’en omtale af en virksomhed eller et produkt i sin hele 

udformning kan minde om en rigtig journalistisk omtale om bearbejdelse - hvor læserne f.eks. er vant 

til, at journalister omtaler begivenheder, kunst, design, film, teater osv. og er vant til, at journalister 

citerer personer’152.  

 

Byretten såvel som FOM har i deres begrundelser således især lagt vægt på/fremhævet følgende:  

 At det klart skal fremgå, at der er tale om reklamemæssige budskaber, uanset hvilken form 

der benyttes til at kommunikere budskabet. Tekster, der indeholder links til en webshop med 

de, i teksten, omtalte produkter, har ligeledes resulteret i en indskærpelse fra FOM 

 Indholdets udformning i henhold til om der er tale om: En anprisende tone, om teksten er 

beskrivende i tredje person, opsætningen i forhold til eventuelle overskrifter og 

underrubrikker, om den visuelle udformning er at sammenligne med reklamer, specielle 

effekter/virkemidler, og om der var inddraget fx. historisk stof i fremstillingen 

 At det klart og tydeligt skal fremgå, hvem der er annoncør 

 Om der foreligger en betaling for udarbejdelsen 

 Hvorvidt fremstillingens øvrige artikler/redaktionelle indhold, som ikke er udarbejdet på 

bestilling, er sammenligneligt med indholdet, som er udarbejdet på bestilling 

 

                                                
148 Ibid. 
149 Ibid. 
150 Sag fra d. 08. oktober 2003: Sammenblanding af reklame og redaktionelt stof 
151 Ibid. 
152 Sag fra d. 14. januar 2004 Aftale om omtale og annoncering i avis 
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Ovenstående kriterier er således flere gange blevet anvendt som led i en konkret vurdering af, hvorvidt 

en annonce er blevet fremstillet på en måde, som ville kunne foranledige forbrugeren til at tro, at der 

var tale om en journalistisk bearbejdning af teksten. Denne vurdering er primært blevet foretaget efter 

reglerne i MFL.  

 

I EU-domstolens afgørelse C-391/12, blev begrebet ’advertorial’ ligeledes taget under betragtning153. 

Sagen var en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af HPD art. 7 samt pkt. 11 i dennes bilag 

I. Disse regler tilsvarer reglerne for skjult reklame jf. MFL § 6, stk. 4 samt sortlistens pkt. 11 vedrørende 

’advertorials’. Når man specifikt anskuer sagen i forhold til ’advertorials’, er det relevant at fremhæve 

præmis 44154, hvorunder det udtales at: 

 

’pkt. 11 i bilag I ikke har til formål at pålægge presseredaktører en pligt til at hindre annoncørers 

eventuelle urimelige handelspraksis, om hvilken det potentielt kan fastslås, at den har direkte relation 

til promovering, salg eller levering til forbrugerne af disse annoncørers varer eller tjenesteydelser’. 

 

Det er tilsvarende med afsæt i dette argument, at det i sagens præmis 50155 lægges til grund, at HPD i 

henhold til de konkrete omstændigheder i sagen ikke kan påberåbes over for presseredaktører. Dog 

bemærkes det, at de virksomheder, som ’annoncerer i mediet’, derimod fortsat er pålagt pligten, som 

foreskrevet jf. pkt. 11 i bilag I156.  

Sagen er, i henhold til udstrækningen af begrebet ’advertorials’, interessant, idet der opstilles en 

skillelinje mellem det ansvar, som påhviler de virksomheder, som annoncerer i et medie, og det ansvar, 

der påhviler presseredaktører/mediet, hvori annoncen fremgår - om ikke andet henset til den konkrete 

omstændighed i sagen. Med denne afgørelse foretager EU-domstolen således en afgrænsning for 

udstrækningen af anvendelsesområdet for HPD i de tilfælde, hvor der sker en sammenblanding af 

kommercielt og redaktionelt indhold. EU-domstolen fastslår dermed, at en presseredaktør ikke kan 

ifalde ansvar ved en manglende tydeliggørelse af den kommercielle hensigt ved en advertorial. 

Det bemærkes, at sagens indhold og resultater vil belyses og diskuteres mere indgående i afhandlingens 

afsnit 2.9. 

 

2.7.1.1. Advertorials’ betydning for influencer-marketing 

Samlet set bidrager ovenstående til en forståelse af, hvordan ’kommerciel hensigt’ vurderes efter § 6, 

stk. 4 i MFL. Det er udvalgets vurdering, at der i hvert enkelt tilfælde skal foretages en konkret 

helhedsvurdering i forbindelse med at afgøre, hvorvidt der foreligger kommerciel hensigt, når en 
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influencer udarbejder et opslag157. Det er i denne forbindelse blevet fastslået, at en kommerciel hensigt 

altid vil være til stede, såfremt der foreligger en aftale mellem parterne158.  

Med dette in mente eksisterer der, som nævnt, alligevel en gråzone, idet der kan opstå tvivlsspørgsmål 

i forhold til, om der foreligger en kommerciel hensigt, når der ikke kan påvises et aftaleforhold ved fx. 

en gavemodtagelse. Her vil det være nødvendigt at undersøge, om der er en formodning om 

tilstedeværelse af en kommerciel hensigt.  

 

Nedenstående afsnit vil, med afsæt i ovenstående diskutere, om der foreligger et 

sammenligningsgrundlag mellem ’advertorials’ og influencer marketing. For et bedre og mere konkret 

diskussionsgrundlag, vil der tages afsæt i SS’s Instagram-profil, som dermed løbende vil inddrages som 

eksemplificering.  

 

Med afsæt i SS: Ligner advertorials og influencer-marketing hinanden?  

Retspraksis og praksis udleder ikke direkte, hvad en sammenblanding af redaktionelt stof og reklame 

konkret indebærer, men ovenstående sager giver en række pejlemærker om, hvornår der er tale om en 

situation, som er omfattet af formuleringen. Disse pejlemærker vil anvendes som referenceramme i 

det følgende. 

 

2.7.1.2.  Det indholdsmæssige ved advertorials og influencers 

De indholdsmæssige i forhold til ’advertorials’ har størst relevans for nærværende, da retspraksis og 

praksis herunder definerer, hvad der konkret menes med en sammenblanding af redaktionelt stof og 

reklamemæssige budskaber. Det er således her, der bliver trukket en streg mellem kommercielt og 

ikkekommercielt indhold, hvilket giver en indikation af, hvorledes definitionen i sortlistens pkt. 11 skal 

fortolkes. Med afsæt i de ovenævnte kriterier, vil deres relevans i forhold til influencers, og herunder 

ligeledes SS, diskuteres nedenfor. 

 

Opslag på en blog og Instagram adskiller sig fra ovenstående i forhold til ’fortællerperspektiv’. En blog 

og en Instagram-profil tager afsæt i influencerens eget liv og perspektiv. Opslagene er af den årsag 

derfor primært beskrivende i første person fortællerperspektiv. Dette er tilsvarende gældende for SS. 

SS udarbejder blandt andet to opslag om henholdsvis ’Zen Luxuary Travels’ og ’Legoland’, hvor disse 

begge benytter et første person fortællerperspektiv159. Tager man fat i et opslag, hvorunder der ikke 

nævnes nogen virksomhed eller produkter, benyttes det samme fortællerperspektiv. Et eksempel herpå 

er et af SS’s opslag indeholdende et billede af hendes to børn160. Den konkrete case indikerer, at 

                                                
157 2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s. 233 
158 Ibid. 
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influenceres indhold differentierer sig fra ’advertorials’ i henhold til ’fortællerperspektivet’, som 

dermed ikke bærer præg af en journalistisk bearbejdning. Omvendt er ovenstående ligeledes en 

indikation på, at indholdet fra SS’s reklamemarkerede opslag, produktrelaterede opslag 161  og 

‘normale’/private opslag ikke differentierer sig fra hinanden i ’fortællerperspektivet’. Her differentierer 

fremstillingens indhold sig altså ikke, uafhængigt af om der foreligger et reklamemæssigt budskab eller 

ej. Dette argument blev som bekendt anvendt ovenfor til støtte for, at den kommercielle hensigt ikke 

var tilstrækkelig tydeliggjort i forbindelse med ’advertorials’. 

Med afsæt i de tre præsenterede eksempler fra SS’s Instagram-profil, er det dog værd at bemærke, at 

der er en forskel i udformningen af opslagene. De to opslag, som indeholder produktomtaler, hvoraf 

den ene er markeret som reklame, og den anden ikke er, er begge lange, detaljerede og beskrivende i en 

anprisende tone, hvorimod det sidste opslag med hendes børn er kortfattet og har et simpelt udtryk. 

Dette indikerer således, at rent personlige opslag differentierer sig fra de, som angår produktomtaler. 

Det vides dog ikke, om der foreligger et kommercielt samarbejde ved begge produktomtaler, idet det 

ene ikke er reklamemarkeret. 

 

I henhold til specielle virkemidler er det relevant at overveje, om teknologiens udvikling af fx. ‘emojis’ 

og ‘hashtags’ ligeledes kan bidrage til, at det på sociale medier bliver sværere at gennemskue, hvornår 

der er tale om et reklamemæssigt budskab. På Instagram er ’emojis’ såvel som ’hashtags’ ofte en stor 

del af et opslag. Dette er ligeledes tilfældet for de tre præsenterede eksempler fra SS’s profil. Brugen af 

disse virkemidler medfører således, at de respektive opslag rent fremstillingsmæssigt samt visuelt ikke 

differentierer sig fra hinanden. 

Sammenligner man det indholdsmæssige ved ’advertorials’ med en influencers opslag, er der nogle 

forskelle, som kræver en uddybning. Den mest markante angår ’fortællerperspektivet’. Som bemærket 

ligner en tredje persons fortællerperspektiv i højere grad en journalistisk bearbejdning, end et første 

persons fortællerperspektiv gør. Dette anvendes ikke af SS.  

På de øvrige punkter forekommer der dog et sammenligningsgrundlag mellem ’advertorials’ og SS’s 

opslag i forhold til den indholdsmæssige og den visuelle udformning. Med udgangspunkt i opslaget 

vedrørende Nutellas produkt, er opslaget beskrivende i første person, men udformet i en anprisende 

tone, indeholdende ’emojis’ og ’hashtags’. Opslaget differentierer sig således på mange punkter 

hverken indholdsmæssigt eller visuelt fra de øvrige opslag. Dog bemærkes det, at opslaget er væsentligt 

længere og mere uddybende i sammenligning med det forrige opslag, som blev anvendt til 

eksemplificering. Sidstnævnte taler således imod, at indholdet ikke differentierer sig. Det vil dog være 

forventeligt, at en domstol i en konkret vurdering vil tage højde for det samlede, indholdsmæssige 

udtryk af profilen, og for, hvorvidt der er en klar adskillelse mellem kommercielt og ikkekommercielt 
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indhold. Såfremt der tages afsæt i de tilvejebragte argumenter fra de tilgængelige sager vedrørende 

’advertorials’, synes dette ikke at være tilfældet for SS’s profil.  

Ved den omstændighed, at SS udarbejder et opslag for Nutella med afsæt i de præsenterede 

omstændigheder, vil det antageligt være svært for læseren at gennemskue, om der er tale om et 

kommercielt budskab, idet opslaget vil ligne  det øvrige indhold, som SS producerer. 

 

2.7.2.   Samlet vurdering  

På baggrund af ovenstående kan det udledes, at der foreligger et sammenligningsgrundlag mellem 

’advertorials’ og influencer marketing. I medfør heraf findes der argumenter for, at man grundet 

manglende retspraksis og praksis på området for influencer marketing i vurderingen af, hvorvidt der 

foreligger en kommerciel hensigt, kan lade sig inspirere af sager omhandlende ’advertorials’. 

Ydermere bidrager afsnittet til en indsigt i, hvad grænsefladen mellem kommercielt og ikkekommercielt 

indhold konkret indebærer. Herunder er det blevet eksemplificeret, at en influencers indhold på mange 

punkter ligner ’advertorials’. Det foranlediger således også til, at man kan vende tilbage til lighederne 

i kritikken mellem ’advertorials’ og influencer marketing og sætte spørgsmålstegn ved, om ovenstående 

tilsvarende giver belæg for at fastslå, at influenceres indhold i en vis udstrækning bærer præg af 

redaktionelt indhold.  

 

Foruden indsigten i grænsefladen mellem kommercielt og ikke kommercielt indhold åbner 

sammenligningen mellem ’advertorials’ og influencer marketing tilsvarende op for, at man sætter 

spørgsmålstegn ved RLvS-sagens 162  betydning for, om MFL § 6, stk. 4 finder anvendelse for 

influencers. Et centralt led i dommen var at udlede, om der forelå en handelspraksis163, hvilket vil 

uddybes nærmere i afsnit 2.9, hvor afgørelsens faktum og begrundelser uddybes. Nedenstående afsnit 

vil dog indledningsvis skildre begrebet handelspraksis. 

 

2.8.  Begrebet ‘handelspraksis’ i MFL 

Det følger af MFL § 6, stk. 4 at:  

 

’En erhvervsdrivende klar skal oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis 

(...)164’ 

 

Ovenfor er det dels blevet undersøgt, hvad der er omfattet af begrebet ‘kommerciel hensigt’, dels blevet 

kortlagt, at reklamebegrebet i henhold til MFL kan sidestilles med ordet ‘handelspraksis’. Som det 

                                                
162 C-391/12: RLvS 
163 C-391/12: RLvS præmis 38 
164 Lov om markedsføring, lov nr. 426 af 03/05/2017, (Markedsføringsloven) 
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fremgår af ordlyden i henhold til MFL § 6, stk. 4, omfatter bestemmelsen altså kun de forhold, 

hvorunder den respektive situation kan kvalificeres som en ‘handelspraksis’.  

 

Nedenstående afsnit vil af den årsag skildre og diskutere, om influencer marketing, med afsæt i den 

præsenterede case jf. afsnit 1.3, kan anses som værende omfattet af begrebet ‘handelspraksis’. Dette er 

essentielt for at vurdere, om MFL § 6, stk. 4 kan finde anvendelse. 

 

Ifølge MFL § 2, stk. 1, nr. 4 er en handelspraksis ’en handling, udeladelse, adfærd, fremstilling eller 

kommerciel kommunikation, herunder reklame og markedsføring, foretaget af en erhvervsdrivende med 

direkte relation til promovering, salg eller udbud af et produkt til forbrugerne’165. 

  

MFL § 2, stk. 1, nr. 4 svarer til HPD art. 2(1)(d)166.  

 

I EU-domstolens afgørelse C-540/09 blev det, i præmis 17167, bemærket, at direktivets art 2(1)(d) er 

karakteriseret ved et særligt bredt materielt anvendelsesområde168. En ’handelspraksis’ er defineret som 

følgende: ’En handling, udeladelse, adfærd eller fremstilling, kommerciel kommunikation, herunder 

reklame og markedsføring, foretaget af en erhvervsdrivende med direkte relation til promovering, salg 

eller udbud af et produkt til forbrugerne’169.  

 

I Kommissionens Vejledning til HPD anføres det ydermere at: ’En handelspraksis, kan være med 

direkte relation til promoveringen af et produkt, hvis oplysninger om det omfang, i hvilket et produkt, 

som blev udbudt til en favorable pris i en bestemt periode, stod til rådighed’170 . Hertil uddyber 

vejledningen171, at grænsen for, hvornår en handelspraksis ikke længere har en direkte relation til 

promoveringen af et produkt, er vanskelig at fastslå på baggrund af eksisterende retspraksis. Argumentet 

om direkte relation er dog alligevel blevet gentaget i EU-domstolens praksis, hvilket blandt andet 

kommer til udtryk i sag C-391/12172. I sagen fremgår det, at en given praksis udgør en handelspraksis, 

i direktivets forstand, når denne indgår som en del af en erhvervsdrivendes markedsstrategi og direkte 

tilsigter promovering og afsætning af varer og tjenesteydelser173. I medfør heraf omfatter direktivets 

anvendelsesområde - i henhold til formuleringen af begrebet handelspraksis - altså kun de forhold, 

hvorunder det kan gøres gældende, at der 1) er tale om en erhvervsdrivende, og 2) hvis det har en direkte 

relation til promovering, salg eller udbud af produkt til forbrugerne174. Disse to kriterier understøttes 
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174 C-391/12: RLvS, præmis 37 
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endvidere jf. sag C-105/17175 i dennes præmis 42176. Især kravet om direkte relation har dog været ophav 

til tvetydighed. Hertil har et af de omdiskuterede punkter navnligt adresseret, om promoveringen af en 

virksomhed, også kaldet ‘imagemarkedsføring’, kan anses som omfattet af anvendelsesområdet for 

HPD177. I betænkningerne til den reviderede MFL er det dog blevet anført, at imagemarkedsføring ud 

fra en konkret vurdering kan være omfattet af begrebet handelspraksis. Det skyldes, at det kan have en 

positiv indvirkning på en virksomheds omdømme, selvom det ikke relaterer sig direkte til en 

virksomheds produkter. Dette kan have en stor værdi, da det kan bidrage til virksomhedens indtægter, 

idet det kan tiltrække forbrugerne til at købe produkter 178 . Der åbnes dermed op for, at såfremt 

virksomhedens omdømmes beriges af den respektive promovering, vil dette ligeledes kunne være 

omfattet af loven, til trods for at der ikke er tale om en direkte relation til produktet. 

 

EU-domstolen har ydermere fastslået, at HPD omfatter erhvervsaktiviteter ’efter en handelstransaktion, 

i forbindelse med en vare eller tjenesteydelse og efter indgåelse af en aftale eller under dens 

udførelse’ 179 . På baggrund heraf er det endvidere blevet udtalt, at det er uden relevans, at den 

pågældende erhvervsdrivendes adfærd kun finder sted én enkelt gang eller kun berører én enkelt 

forbruger.  

Direktivet indeholder således ikke indicier for, at en erhvervsdrivendes handling skal have karakter af 

gentagelse eller vedrøre mere end én forbruger180.  

 

2.8.1.  Kan influencer marketing klassificeres som en ‘handelspraksis’? 

Rettes blikket tilbage mod influencers, er der en række spørgsmål, som skal besvares i forbindelse med 

at klarlægge, om en influencer udøver en handelspraksis, jf. definitionen i henholdsvis HPD art. 2(1)(d) 

samt MFL § 2, stk. 1, nr. 4. Det formodes, at en influencer, som agerer ’selvstændigt’, og hvor 

aktiviteterne relaterer sig til at promovere dennes eget virke - hvad enten det relaterer sig til en platform, 

et produkt eller konkret indhold - udøver en handelspraksis jf. HPD art. 2(1)(d) samt MFL § 2, stk. 1, 

nr. 4. Alligevel kan der sættes spørgsmålstegn ved, om det i praksis vil gøre sig gældende i alle tilfælde. 

Her bør man fx. overveje, hvilke aktiviteter der har relation til at promovere et virke, når man taler om 

influencers. Problematikken består i høj grad i, at der på nuværende tidspunkt mangler praksis på 

området. Af den årsag er det uvist, hvorledes en domstol vil afgøre en konkret situation. 

 

De følgende afsnit vil have til hensigt at analysere, om en influencers opslag kan siges at have ’direkte 

relation’ – og i givet fald hvad der kan medtages i denne vurdering. Det vil dermed undersøges, om 
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eksponeringen konstituerer en handelspraksis i overensstemmelse med HPD art. 2(1)(d) samt MFL § 2, 

stk. nr. 4. Følgende afsnit vil dog indledningsvis undersøge afgørelsen C-391/12 (RLvS). Dommens 

argumenter er væsentlige at kortlægge til den efterfølgende, videre diskussion. 

 

2.9.  RLvS’ betydning i forbindelse med influencer marketing 

2.9.1.  Dommens indhold 

I RLvS-dommen publicerede mediet RLvS to artikler for virksomhederne Scharr og Germanwings181. 

I præmis 22182 og 23183 fremgår det, at der er tale om ’advertorials’. Opsummeret beskriver præmisserne 

de to annoncer, hvori det fremgår i avisens fremstillingen, hvor meget de fylder, samt endvidere, at 

begge de omtalte artikler er behæftet med en markering, som angiver, at der er tale om betalt indhold184.  

 

På baggrund heraf anmodede den forelæggende ret EU-domstolen om en præjudiciel afgørelse 

vedrørende fortolkningen af HPD art. 7(2) samt pkt. 11 i bilag I185, hvortil EU-domstolen i præmis 

34186 indleder med at fastslå, at der først og fremmest skal tages stilling til, om et medie kan siges at 

være underlagt HPD for så vidt offentliggørelse af redaktionelt indhold:  

’Sådanne betragtninger er imidlertid kun relevante under omstændigheder som de i hovedsagen 

omhandlede, såfremt de omhandlede former for praksis, nemlig en presseredaktørs offentliggørelse af 

redaktionelt indhold, rent faktisk henhører under anvendelsesområdet for direktiv 2005/29’. 

Med afsæt heri efterprøver EU-domstolen, om den pågældende praksis konstituerer en handelspraksis 

jf. HPD art. 2(1)(d), samt om RLvS handler på vegne af de to annoncører og således kan anses som 

omfattet af art. 2(1)(b). Domstolen gentager i præmis 37187 endvidere, at det i relation til at efterprøve 

tilstedeværelsen af en handelspraksis jf. art. 2(1)(d) skal undersøges om 1) den pågældende praksis 

hidrører fra erhvervsdrivende og 2) den har en direkte relation til promovering, salg eller udbud af et 

produkt til forbrugerne.  

For det første konkluderede EU-domstolen, at selvom publikation af artiklerne kunne kvalificeres som 

handelspraksis, var den relevante handlende ift. forbrugerne Scharr og Germanwings og ikke mediet 

selv. Med andre ord havde den pågældende handelspraksis ikke direkte relation til mediet. I dommen 
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blev det lagt til grund, at avisen ikke promoverede sig selv gennem artiklerne selv men derimod 

produkterne for de to virksomheder188. I præmis 44189 uddybes det endvidere, at: 

’Selv om det i denne forbindelse ganske vist ikke er udelukket, at en presseredaktør i sine produkter 

eller i andre medier anvender en handelspraksis, der kan kvalificeres som urimelig over for den 

pågældende forbruger, dvs. en læser, f.eks. ved at afholde gætte- eller præmiekonkurrencer med 

gevinstmulighed, og som følge heraf tilskynder forbrugeren til køb af det pågældende produkt, nemlig 

en avis, skal det imidlertid understreges, at punkt 11 i bilag I til direktiv 2005/29 ikke som sådan har 

til formål at pålægge presseredaktører en pligt til at hindre annoncørers eventuelle urimelige 

handelspraksis, om hvilken det potentielt kan fastslås, at den har direkte relation til promovering, salg 

eller levering til forbrugerne af disse annoncørers varer eller tjenesteydelser’. 

Her understreger EU-domstolen altså, at synspunktet i præmis 39190 og 40191 ligeledes understøttes i 

henhold til pkt. 11 i Bilag I vedrørende ’advertorials’ Det pointeres dermed, at der skal foreligge en 

direkte relation til mediets promovering, salg eller levering til forbrugerne, for at der kan ifaldes 

ansvar for den eventuelle urimelige handelspraksis.  

 

Det bemærkes videre, at et medie kan ifalde ansvar, hvis denne udøver en handelspraksis, som kan 

kvalificeres som urimelig, og som vil tilskynde forbrugeren til at erhverve sig mediets eget produkt, 

som er avisen192.  

 

I præmis 38193 bliver det efterprøvet, om den pågældende praksis hidrører fra en erhvervsdrivende. 

Hertil bliver det udtalt, at definitionen “erhvervsdrivende” vil omfatte den situation, hvor en 

handelspraksis anvendes af en anden virksomhed, som handler i denne erhvervsdrivendes navn eller på 

vegne heraf. Det vil resultere i, at bestemmelserne i direktivet i nogle situationer kan gøres gældende 

over for den pågældende erhvervsdrivende såvel som den anden virksomhed, såfremt de begge opfylder 

definitionen “erhvervsdrivende”. Det bliver samlet set lagt til grund, at RLvS ikke handlede i 

virksomhedernes navn eller på vegne af disse jf. HPD art. 2(1)(b)194.  

 

Endelig fastslår domstolen i dens præmis 41195, at: 

 

                                                
188 C-391/12: RLvS, præmis 39 og 40 
189 C-391/12: RLvS 
190 Ibid. 
191 Ibid. 
192 Ibid. 
193 C-391/12: RLvS 
194 C-391/12: RLvS, præmis 40 
195 C-391/12: RLvS 
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’Da den omstændighed, at presseredaktøren foretager sådanne offentliggørelser, der eventuelt 

indirekte kan promovere tredjemands varer og tjenesteydelser, imidlertid ikke væsentligt kan forvride 

forbrugerens økonomiske adfærd ved dennes beslutning om at erhverve eller få rådighed over den 

omhandlede avis, som i øvrigt er en gratisavis), kan en sådan udgivelsespraksis ikke i sig selv 

kvalificeres som »handelspraksis« fra denne redaktørs side i den i artikel 2, litra d), i direktiv 2005/29 

omhandlede betydning’. 

 

I efterprøvelsen af om der er en ’direkte relation’ til mediets produkt, undersøger domstolen altså, om 

den omhandlende praksis kan forvride forbrugerens økonomiske adfærd for så vidt angår beslutningen 

om at erhverve RLvS eget produkt, som er avisen. Domstolen afviser at dette er tilfældet196.  

 

Det betyder altså samlet set, at EU-domstolen i sagen finder frem til, at 1) publiceringen kan kvalificeres 

som en ’handelspraksis’. At den dog ikke har ’direkte relation’ til mediets produkt, men derimod til de 

to annoncerende virksomheder, 2) RLvS ikke handler på vegne af de to annoncerende virksomheder og 

3) den pågældende publicering ikke væsentligt kan ’forvride forbrugerens økonomiske adfærd’ for så 

vidt angår beslutningen om at erhverve sig mediets avis. Samlet konkluderes det, henset til de konkrete 

omstændigheder, at det ikke er rimeligt, at det pågældende medie skal stilles til ansvar for 

virksomhedernes potentielle urimelige handelspraksis. HPD art. 7, stk. 2 samt pkt 11 i Bilag I afgrænses 

dermed til ikke at finde anvendelse for mediet i det omfang, denne promoverer en tredjeparts produkt.  

 

2.9.2.  Hvad betyder dommen så for influencer-marketing? 

Dommens indhold er interessant, fordi man på baggrund heraf kan overveje, hvorvidt konklusionerne 

fra RLvS-sagen197 tilsvarende kan gøres gældende for influencers. Det skal dermed vurderes, om en 

influencer vil kunne blive ekskluderet fra MFL § 6, stk. 4. I forhold til den præsenterede case, skal det 

undersøges, om et gaveopslag konstituerer en handelspraksis, jf. MFL § 2, stk. 1, nr. 4, og om der tale 

om en erhvervsdrivende jf. MFL §2, stk.1, nr. 2. 

I forbindelse med at domstolen vurderer MFL § 2, stk. 1, nr. 4, bemærkes det i præmis 41198, at 

offentliggørelsen af annoncerne ikke medfører, at forbrugerens økonomiske interesse bliver forvredet i 

forhold til avisen. Domstolen mener således ikke, at annoncerne tilskynder forbrugeren til at erhverve 

avisen. I vurderingen af hvorvidt der foreligger en ’direkte relation’ til mediets eget produkt, anvender 

domstolen altså målestokken om ’økonomisk forvridning’. Reglen om økonomisk forvridning 

foreskrives jf. MFL § 8 og HPD art. 5(2)(b) samt definitionsbestemmelsen jf. MFL§ 2, stk. 1, nr. 6, 

hvilket ligeledes fremgår jf. HPD art. 2(1)(e)199.  

                                                
196 Ibid. 
197 C-391/12: RLvS 
198 Ibid. 
199 Ibid. 
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Idet RLvS-sagen i præmis 41200 anvender dette som et element i vurderingen af udstrækningen af 

begrebet ’handelspraksis’, vil nedenstående afsnit skildre indholdet af reglen jf. MFL § 8 og HPD art. 

5(2)(b) samt. MFL § 2, stk. 1, nr. 6 og jf. HPD art. 2(1)(e). Resultatet af dette afsnit samt ovenstående 

vedrørende begrebet handelspraksis og RLvS’s betydning for influencer marketing vil efterfølgende 

sammenholdes med analysens øvrige punkter og således udmønte sig i en samlet diskussion af, hvorvidt 

indholdet af MFL § 6, stk. 4 kan gøres gældende i relation til den præsenterede case.  

 

2.10.  Økonomisk forvridning i henhold til MFL § 8, stk. 1  

2.10.1.  MFL § 8, stk. 1 og relationen til HPD 

MFL § 8, stk. 1 indeholder en betingelse, der skal være opfyldt, førend der er handlet i strid med §§ 4-

7. Bestemmelsen har følgende ordlyd:  

 

’Det er en betingelse for, at der er handlet i strid med §§4-7, at den pågældende handelspraksis 

væsentligt forvrider eller vil kunne forventes væsentligt at forvride den økonomiske adfærd hos 

gennemsnitsforbrugeren eller, hvis den pågældende handelspraksis rettes mod en særlig gruppe af 

forbrugere, hos et gennemsnitligt medlem af denne gruppe’201.  

 

Ordlyden er således næsten identisk med HPD art. 5(2)(b)202. Der foreligger dermed ikke krav om, at 

den pågældende handelspraksis rent faktisk skal forvride den økonomiske adfærd hos den 

gennemsnitlige forbruger. Det er tilstrækkeligt, at der foreligger en formodning om, at den 

pågældende handelspraksis potentielt kan forventes at forvride adfærden hos den gennemsnitlige 

forbruger203.  

 

Bestemmelsen foreskriver, at hvis en given handelspraksis væsentligt forvrider eller vil kunne forventes 

at vildlede den gennemsnitlige adfærd hos gennemsnitsforbrugeren, vil det ikke være nødvendigt at 

vurdere, hvorvidt den pågældende handelspraksis kan anses som vildledende204.  

 

Definitionen af, hvad en ’en væsentlig forvridning’ af forbrugerens økonomiske adfærd indebærer, er 

foreskrevet i MFL § 2, nr. 6 og har følgende ordlyd:  

 

                                                
200 Ibid. 
201 Lov om markedsføring, lov nr. 426 af 03/05/2017, (Markedsføringsloven) 
202 Europa-Parlamentet og Rådets Direktiv 2005/29/EF, (Handelspraksisdirektivet) 
203 2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s. 240 
204 2016-16-L40: Rapport fra udvalg, s. 241 
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’Væsentlig forvridning af forbrugernes økonomiske adfærd: Anvendelse af en handelspraksis, som 

mærkbart indskrænker forbrugerens evne til at træffe en informeret beslutning, hvorved forbrugeren 

træffer en transaktionsbeslutning, som vedkommende ellers ikke ville have truffet205’.  

 

Bestemmelsen er identisk med HPD art. 2(1)(e)206.  

 

Definitionen indikerer dermed, at det er forbrugernes transaktionsbeslutning, som skal kunne forventes 

at blive forvredet af den pågældende handelspraksis. Det er derfor nødvendigt at undersøge, hvad 

begrebet transaktionsomkostning omfatter.  

 

2.10.1.1.  Transaktionsomkostning 

MFL § 2, nr. 5 definerer en transaktionsbeslutning som følgende:  

 

’Transaktionsbeslutning; En beslutning, der træffes af en forbruger, om, hvorvidt, hvordan og på 

hvilke betingelser forbrugeren vil købe, foretage fuld eller delvis betaling for, beholde eller afhænde 

et produkt eller udøve en aftalemæssig rettighed i forbindelse med produktet, uanset om forbrugeren 

beslutter at foretage transaktion eller at undlade dette207’.  

 

MFL § 2, nr. 5 er identisk med HPD art. 2, litra k208. I præmis 36209 i sag C-281/12 fremgår det, at 

begrebet ikke blot omfatter beslutningen om at købe eller ikke købe et produkt, men også en beslutning 

med direkte tilknytning hertil, herunder beslutningen om at gå ind i forretningen/trykke sig ind på en 

virksomheds hjemmeside. Begrebet transaktionsbeslutning, jf. art. 2, litra k, skal jf. præmis 38210 

fortolkes således, at det omfatter enhver beslutning med direkte tilknytning til beslutningen om at 

erhverve eller ikke erhverve et produkt.  

 

I Kommissionens Vejledning er det desuden udtalt, at forvridningen af transaktionsbeslutning skal 

forstås således, at denne ligeledes kan anvendes i tilfælde, hvor en erhvervsdrivendes urimelig 

handelspraksis ikke har fået forbrugeren til at foretage et køb211. Kommissionen udtalte at ’(...) en 

transaktionsbeslutning (er) nemlig ’en beslutning, der træffes af en forbruger, om hvorvidt, hvordan og 

på hvilke betingelser han vil købe’212. Begrebet omfatter dermed også den direkte tilknytning dertil. 

                                                
205 Lov om markedsføring, lov nr. 426 af 03/05/2017, (Markedsføringsloven) 
206 Europa-Parlamentet og Rådets Direktiv 2005/29/EF, (Handelspraksisdirektivet) 
207 Lov om markedsføring, lov nr. 426 af 03/05/2017, (Markedsføringsloven) 
208 Europa-Parlamentet og Rådets Direktiv 2005/29/EF, (Handelspraksisdirektivet) 
209 C-281/12: Trento 
210 Ibid. 
211 Kommissionens Vejledning, direktiv 2005/29/EF, s. 41 
212 Kommissionens Vejledning, direktiv 2005/29/EF, s. 38 
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Denne direkte tilknytning foregår før et køb, fx. ved beslutningen om at klikke sig frem til et websted 

som følge af et handelstilbud213.  

 

Som det kan ses af dommen214 samt af Kommissionens udtalelser, foreligger der en bred definition af 

transaktionsbeslutning. Af bestemmelsens ordlyd fremgår det hertil endvidere, at den pågældende 

transaktionsbeslutning skal kunne forvride eller forventes at forvride den gennemsnitlige forbruger. 

Nedenstående afsnit vil skildre, hvad der forstås ved dette.  

 

2.10.1.2.  Den gennemsnitlige forbruger 

I betragtning 18 til HPD er det blevet lagt til grund, at begrebet ’gennemsnitsforbrugeren’ ikke er et 

statisk begreb215. Det er derfor op til den nationale domstol at vurdere, hvad en gennemsnitlig forbruger 

er216 . Dog er det også anført i betragtning 18, at der skal tages udgangspunkt i ’den formodede 

forventning hos en almindeligt oplyst, rimelig opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger’217. 

I Kommissionens vejledning er der blandt andet udtalt at: ’En gennemsnitsforbruger i henhold til HPD 

er under alle omstændigheder ikke en forbruger, der kun har behov for et lavt beskyttelsesniveau, fordi 

han eller hun er i stand til at skaffe de rette oplysninger og handle fornuftigt på baggrund af dem”218.  

 

At vurdere om MFL § 8 kan gøres gældende, er essentielt i henhold til at klarlægge, om MFL § 6, stk. 

4 finder anvendelse. 

De mest relevante, udledte pointer fra MFL § 8, stk. 1 er som følgende: 

1. Det er tilstrækkeligt, at der foreligger en formodning om, at den pågældende handelspraksis 

potentielt kan forvente at forvride adfærden hos den gennemsnitlige forbruger 

2. Der skal være tale om forvridning/potentiel forvridning af en transaktionsomkostning, som 

forbrugeren ellers ikke ville have foretaget 

3. Begrebet transaktionsbeslutning skal fortolkes således, at det omfatter enhver beslutning med 

direkte tilknytning til de overvejelser, der er forbundet med erhvervelsen af et givent produkt. 

En beslutning om at gå ind i en forretning/trykke sig ind på en virksomheds hjemmeside er 

omfattet af definitionen 

4. Denne direkte tilknytning kan jf. Kommissionen også foregå før et køb 

5. Der skal være tale om en forvridning/potentiel forvridning hos den gennemsnitlige forbruger 

6. Jf. betragtning 18 i HPD er begrebet ’gennemsnitsforbrugeren’ ikke et statisk begreb 

 

                                                
213 Ibid. 
214 C-281/12: Trento 
215 Kommissionens Vejledning, direktiv 2005/29/EF, s. 42 
216 Ibid. 
217 Kommissionens Vejledning, direktiv 2005/29/EF, s. 43 
218 Ibid. 
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2.10.2.  Hvad betyder MFL § 8, stk. 1 i forhold til Influencer marketing? 

I afgørelsen C-391/12 219  kom domstolen frem til, at der ikke var tale om handelspraksis, der 

foranledigede gennemsnitsforbrugeren til at tage en transaktionsbeslutning, som denne ellers ikke ville 

have truffet. I afgørelsens præmis 41220 fastlægges det, at der ikke forelå en forvridning af forbrugernes 

økonomiske adfærd. Domstolens begrundelse var, at forbrugerens beslutning om at erhverve eller få 

rådighed over avisen, ikke blev forvredet som følge af annoncerne.  

 

Afgørelsen illustrerer dermed, at spørgsmålet om direkte relation til promovering og salg vurderes med 

afsæt i, om forbrugerens økonomiske adfærd potentielt bliver forvredet i forhold til den udøvende part. 

I RLvS var den udøvende part presseredaktøren, og domstolen afviser, at forbrugernes økonomiske 

interesse potentielt kan forvrides i forhold til avisen, som er presseredaktørens produkt. Kravet om 

direkte relation var af den årsag ikke opfyldt. 

  

I en efterprøvelse af, om en influencers handling konstituerer en handelspraksis, jf. MFL § 2, stk.1, nr. 

4, vil det tilsvarende indebære, at det undersøges, om MFL § 8, stk. 1 kan gøres gældende. Det skal 

dermed undersøges, om forbrugernes økonomiske adfærd i forhold til influencerens ’produkt’ potentielt 

kan blive forvredet. Findes der belæg for, at dette ikke er tilfældet, vil det ligeledes tale imod, at der 

foreligger direkte relation.  

 

2.11.  Sammenfatning og diskussion af MFL § 6, stk. 4 i henhold til SS  

Med afsæt i ovenstående analyse, vil nærværende afsnit opsamle de væsentligste konklusioner samt 

diskutere, hvilken betydning disse har for influencer marketing med inddragelse af den præsenterede 

case i afsnit 1.3.  

 

SS er omfattet af MFL § 1 og MFL § 2 

I afsnit 1.3, blev det lagt til grund, at SS udøver influencervirksomhed og dermed kan anses som 

omfattet af MFL § 1 for så vidt angår virket som influencer. Det blev ligeledes fastslået, at SS kunne 

betragtes som ’erhvervsdrivende’ jf. MFL § 2, stk. 1, nr. 2. SS’s blog samt Instagram-profil indeholder 

private/livsstilsrelaterede opslag såvel som en stor andel kommercielle opslag. Produktrelaterede opslag 

er dermed en del af SS’s blog og Instagram-profils ’identitet’ og relaterer sig således til den 

erhvervsmæssige karakter. Undersøgelsen af, om SS kunne omfattes af lovens anvendelsesområde, har 

foruden at fastslå, at MFL finder anvendelse for SS, ligeledes bidraget med en indsigt i, hvorledes det, 

at klarlægge karakteren af influencerens erhverv, har stor relevans for den samlede vurdering for, 

hvorledes MFL § 6, stk. 4 finder anvendelse. Dette er navnligt et resultat af, at en influencers 

                                                
219 C-391/12: RLvS 
220 Ibid. 
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foretagende endvidere kan differentiere sig, afhængigt af hvilken type influencer der er genstand for 

analysen. For SS’s vedkommende kunne det jf. den omtalte blog samt Instagram-profil ses, at en 

væsentlig del af de pågældende opslag indeholder produktomtaler/produktanbefalinger, hvorfor det på 

baggrund heraf kan udledes, at erhvervet omfatter dette. Havde der modsætningsvist været tale om en 

influencer, som ikke kunne anses som mega influencer, og som endvidere ikke ofte udarbejde 

produktrelaterede opslag, vil det tale for, at SS ikke kunne anses som omfattet af anvendelsesområdet. 

Disse to parametre er dermed afgørende for udfaldet.  

Det skal derfor understreges, at en influencers erhverv ikke er givet på forhånd, og at fastslå indholdet 

af den individuelle influencers erhverv har stor betydning for efterfølgende at kunne fastslå, om der 

tilsvarende findes belæg for, at der foreligger en ’handelspraksis’ jf. MFL § 2, stk. 1, nr. 4.  

 

SS’s opslag anses at have en kommerciel hensigt 

For at undersøge om der i SS’s opslag om Nutellas produkt kan statueres en kommerciel hensigt, er der 

flere omstændigheder, som skal tages i betragtning. FOM har udtalt, at hvis der foreligger en aftale 

mellem parterne, vil der altid foreligge en kommerciel hensigt. Hertil illustrerede sag j. Nr. 13/07021, 

at der ikke skal meget til, førend der formodes at være indgået en implicit aftale, til trods for der ikke 

er udarbejdet en juridisk bindende kontrakt mellem virksomheden og influenceren. Dette er en 

indikation på, at tærsklen for, hvornår en aftale om samarbejder kan anses for at være indgået, er relativt 

lav. SS og Nutella har ikke indgået en kontrakt, og af casen fremgår det, at den eneste 

mailkorrespondance, der er mellem parterne, er adresseudveksling. Der vil derfor ikke kunne udledes 

en kommerciel hensigt på baggrund af en implicit aftale mellem parterne. 

I analysen blev det videre vurderet, at der synes at være ligheder mellem en influencers indhold og 

’advertorials’ i forhold til formningen. Herunder blev der, fra de inddragede sager og retspraksis, udledt 

en række argumenter fra henholdsvis Byretten og FOM, som er blevet fremhævet i vurderingen af 

’advertorials’. I forhold til SS’s opslag på de sociale medier, er fortællerperspektivet blevet adresseret 

tidligere i analysen. Byretten og FOM lagde blandt andet vægt på, at et tredje persons 

fortællerperspektiv bar præg af en journalistisk bearbejdning, og SS’s opslag var i modsætning hertil 

udarbejdet i første persons fortællerperspektiv. Det samme gør sig gældende for opslaget om Nutellas 

produkt, hvilket således taler imod, at der foreligger et sammenligningsgrundlag. Et andet punkt, som 

tidligere blev adresseret, var, om SS’s kommercielle opslag lignede de øvrige, udarbejdede opslag. 

Hertil blev der anvendt konkrete eksempler fra SS’s Instagram-profil, som illustrerede, at de opslag, 

som indeholdt produktomtaler – ét var markeret som kommercielt og et andet var ikke markeret – havde 

ligheder i deres fremtoning. De var begge forfattet i en ’anprisende tone’ og havde ligeledes visuelle 

ligheder i forhold til deres anvendelse af ’emojis’ og ’hashtags’ og endeligt var den pågældende 

virksomhed, som opslaget omhandlede, ’tagget’ i begge opslag. Den primære forskel på de to opslag 
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var således, at det i det markerede opslag tydeligt fremgik af sammenhængen, hvem der var annoncør. 

Dette var modsætningsvis ikke tilfældet ved det ikke-markerede opslag. Ved det rent personlige opslag 

forekom der en lille variation i det inddragede eksempel. Variationen bestod primært i, at tekstlængden 

var kortere samt mindre ’anprisende’, hvorimod de ’visuelle virkemidler’ havde ligheder med de øvrige 

opslag. Det kan endvidere bemærkes, at der på SS’s profil forekommer flere, nyere eksempler på 

personlige opslag, som har større ligheder med de, som indeholder produktomtaler, end det var tilfældet 

i det anvendte eksempel 221 . Dette taler således for, at SS’s indhold ligner ’advertorials’ i sin 

udformning, men det bør samtidig bemærkes, at den manglende aftale vil medføre, at der ikke er tale 

om en advertorial. 

 

Alligevel kan de benævnte principper fra Byretten såvel som FOM samhørende med de ovenfor 

diskuterede punkter om SS’s generelle indhold være et pejlemærke for, om opslaget om Nutella bærer 

præg af en kommerciel hensigt. I casen forudsættes det, at opslaget er udarbejdet med rosende ord om 

Nutella, og teksten vil være suppleret af både ’emojis’ og ’hashtags’ til at understøtte budskabet. Nutella 

vil endvidere være ’tagget’ i opslaget. Under henvisning til de præsenterede omstændigheder vil 

Nutella-opslaget dog ikke være markeret som reklame, men alligevel kunne anses som en 

produktomtale. Opslaget vil i sin udformning således ligne de kommercielle opslag, men det vil ikke 

fremgå tydeligt af konteksten, hvem der er afsender af budskabet. Anvendes argumenterne fra de 

inddragede sager parallelt, vil det, selvom der i denne givne situation ikke kan statueres en aftale mellem 

Nutella og SS, alligevel lægges til grund, at der er tale om en kommerciel hensigt. Under henvisning til 

praksis og retspraksis vil den kommercielle hensigt ikke være tilstrækkeligt markeret.  

 

Inden det næste punkt diskuteres, er det dog interessant at bemærke, at ovenstående på mange måder 

indrammer kritikken vedrørende influencers. Kritikken fra navnligt FOM og medierne har, som 

afhandlingen flere gange har fastslået, primært adresseret problematikken ud fra en hensyntagen til, 

hvorledes den kommercielle hensigt anses som tilstrækkeligt oplyst, jf. MFL § 6, stk. 4.  

 

Med henblik på at der synes at forekomme en lighed mellem influencers og ’advertorials’, giver RLvS-

sagens222 udfald tilsvarende anledning til, at det vurderes, om der foreligger en handelspraksis. 

I analysen blev det fastslået, at der skal være tale om direkte relation, førend der er tale om en 

handelspraksis. Det er et krav for, at MFL § 6, stk. 4 kan finde anvendelse. Hertil blev det jf. afgørelsen 

                                                
221 Saselines Instagram – se fx. opslag fra d.21.april 2019, eller d.10.april 2019 

 

 
222 C-391/12: RLvS 
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C-540/09223 lagt til grund, at en ’handelspraksis’ skal defineres bredt. Der er tale om en handelspraksis, 

hvis det kan gøres gældende at 1) der er tale om en erhvervsdrivende og 2) at der er direkte relation til 

promovering, salg eller udbud af produktet til forbrugeren. SS anses som erhvervsdrivende, jf. tidligere 

analyse i afsnit 2.4.2. Gråzonen relaterer sig således primært til vurderingen af, om den pågældende 

aktivitet - opslaget om Nutella - understøtter SS’s erhverv – om der foreligger direkte relation.  

 

Er der tale om en direkte relation til SS’s virksomhed? 

Som det tidligere er fastslået, indgår SS i mange kommercielle samarbejder. De kommercielle 

samarbejder antages at være væsentlige for influencer virksomheden, idet de genererer en omsætning 

for foretagendet. Der foreligger både argumenter til støtte for, at der ved et opslag om Nutella kan 

identificeres en direkte relation til SS’s erhverv, men tilsvarende også argumenter, som indikerer det 

modsatte. 

Det, som blandt andet taler til fordel for, at der foreligger en direkte relation til SS’s blog samt 

Instagram-profil, er, at det må antages, at opslaget er udarbejdet med et formål om potentielt at kunne 

indgå et fremtidigt samarbejde med Nutella. Dette indikerer, at eksponeringen er led i erhvervet som 

influencer, hvor informationsdeling om produkter er i højsædet og har til formål at tiltrække potentielle 

samarbejdspartnere. Hvis der udarbejdes interessant indhold i opslagene, vil følgerne antageligt opsøge 

bloggen eller Instagram-profilen for at få produktanbefalinger. Det vil ligeledes være en værdifuld 

signalering til virksomhederne, såfremt SS er i stand til at opnå et højt ’reach’ i opslag om produkter. 

Omvendt kan man tale for, at der ikke er tale om direkte relation, fordi produktet ikke relaterer sig til 

den definerende ’portefølje’ af kategorier, som SS normalt udarbejder produktomtaler inden for. Det 

bemærkes, at det gælder, uagtet om det er opslag, som er markeret som kommercielle eller opslag, som 

ikke er markeret som kommercielle.  

Som inspirationskilde kan afgørelsen RLvS anvendes. Her blev det lagt til grund, at der ikke var tale 

om ’direkte relation’ til mediet, men at mediet handlede på vegne af virksomhederne224. Domstolene 

kom frem til, at mediet ikke forsøgte at promovere avisen, men derimod de to virksomheder. Dommens 

afgørelse medførte desuden som bekendt, at HPD ikke kunne finde anvendelse225. I afgørelsen var der 

tale om en aftale mellem mediet og virksomheden, hvilket der ikke er mellem SS og Nutella. Alligevel 

afspejler afgørelsen, at det bestemt ikke er indlysende, at der er tale om en handelspraksis, hvilket det 

må lægges til grund ej heller at være tilfældet for influencer-marketing.  

                                                
223 C-540/08: Mediaprint 
224 C-391/12: RLvS 
225 Ibid. 
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Konsekvensen heraf ville være, at MFL kapitel 2 ikke ville kunne finde anvendelse, da denne er 

udledt af HPD.  

 

Kan SS’s opslag potentielt forvride forbrugerens økonomiske transaktionsbeslutning?  

For at MFL § 6, stk. 4 finder anvendelse, foreligger der krav om, at den pågældende handelspraksis 

skal forvride eller kunne forventes at forvride forbrugernes økonomiske adfærd, jf. MFL § 8. stk. 1. I 

nærværende skal det dermed undersøges, om opslaget potentielt kan forvride SS’s følgere økonomisk. 

Som fastslået i RLvS-sagen226, er det i relation til at afklare, om der foreligger direkte relation dog 

væsentligt at vurdere, om forbrugernes økonomiske interesse forvrides eller potentielt kan blive 

forvredet for så vidt angår SS’s produkt, og dermed ikke Nutellas. Det er dermed navnlig ved 

anvendelse af MFL § 8, stk. 1 som pejlemærke for, om der foreligger en direkte relation, at det bliver 

mere diskutabelt, om SS’s opslag indfrier kravene hertil.  

Først og fremmest er det værd at bemærke, at en influencers’ produkt er svært at definere. Det er derfor 

udfordrende at fastslå, om der foreligger en potentiel forvridning. Det skyldes, at der ikke på samme 

måde er tale om et håndgribeligt produkt, som det modsætningsvis var tilfældet i RLvS227. Der kan af 

den årsag sættes spørgsmålstegn ved, om en omtale af Nutella de facto har potentiale til at forvride 

forbrugerne økonomisk i forhold til SS’s produkt. Svaret til dette er ikke entydigt. På den ene side kan 

man argumentere for, at der ikke kan foreligge en forvridning, når der ikke er tale om et konkret 

afsætteligt produkt. På den anden side bliver man nødt til at tage højde for, hvad der kan anses som det 

relevante produkt for en influencer. En influencers produkt består i høj grad af at have en ’identitet’, 

som tiltrækker opmærksomhed, samt dennes evne til at udarbejde oplysning/information som 

forbrugeren oplever som værdiskabende. Foruden at tiltrække forbrugernes opmærksomhed, vil dette 

også kunne gøre virksomhedernes interessede i samarbejder. Produktet udgøres dermed af det ’univers’, 

som influenceren skaber via sit indhold. Herunder indgår således de redaktionelle – det omfatter både 

personlige, opslag og produktomtalerne - samt de udtalte kommercielle samarbejder. Og selvom en 

influenceren ikke bliver betalt for alle sine opslag, må det formodes, at der skal forekomme en balance 

i vægtningen mellem den redaktionelle og kommercielle identitet, hvis forbrugernes interesse skal 

fastholdes. 

Når der i afhandlingen er taget afsæt i en mega influencer, som indgår mange kommercielle samarbejder 

og udarbejder mange produktomtaler, kan der argumenteres for, at en produktomtale som leder til et 

mersalg for Nutella ligeledes har potentiale til at forvride forbrugerens økonomiske adfærd i forhold til 

SS. Der er ikke tale om en direkte meromsætning for SS, men derimod tale om et opslag, som er 

udarbejdet som et led i at understøtte SS’s identitet. Opslaget udvider mængden af indhold, og øger 

                                                
226 C-391/12: RLvS, præmis 38 
227 Ibid. 
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dermed samtidig sandsynligheden for, at SS kan generere en større omsætning ved at tiltrække nye 

samarbejdspartnere. Dette taler til støtte for, at der foreligger en potentiel forvridning af forbrugernes 

økonomiske adfærd. Som bekendt vil en økonomisk forvridning, også omfatte den direkte tilknytning 

til erhvervelsen af et produkt228. Alene den omstændighed, at en forbruger indtræder i en forretning gør, 

at MFL 8, stk. 1 er opfyldt229. Tærsklen er derfor lav. Med henvisning til, at SS’s foretagende er 

professionelt organiseret, kan der argumenteres for, at en forbruger ved at besøge influencerens blog 

eller Instagramprofil, indtræder i dennes ’forretning’.  

Et modargument er, at det omtalte produkt ligger uden for SS’s sædvanlige interesseområder. Dette 

giver anledning til, at man overvejer, om det tilsvarende mindsker tilknytningen til det kommercielle 

aspekt af bloggen/Instagramprofilen, men derimod øger tilknytningen til den redaktionelle identitet. Et 

tungtvejende argument som i denne sammenhæng understøtter en formodning for en økonomisk 

forvridning er dog, at SS er mega influencer, og som tidligere nævnt, har organiseret sit foretagende 

professionelt. Af den årsag anses kravet i MFL § 8, stk. 1 som opfyldt i relation til SS. Dog bør det 

bemærkes, at det ikke synes åbentlyst, at en influencer hverken de facto eller potentielt, kan forvride en 

forbrugers økonomiske adfærd. Sandsynligheden herfor synes endvidere at mindskes, hvis sagen 

omhandler en makro eller mikro influencer, hvis organisering ofte vil være mindre ’professionelt’. 

 

2.12.  Delkonklusion 

Det juridiske kapitel har haft til hensigt at belyse hvorvidt – og i givet fald hvornår – MFL § 6, stk. 4 

kan finde anvendelse for en influencer ved en gavemodtagelse.  

Overordnet set, har analysen udledt, at MFL § 6, stk. 4 kan gøres gældende for den præsenterede 

influencer i afsnit 1.3, men at forudsætningen herfor er, at en række kriterier kan anses som opfyldt.  

MFL forskriver, først og fremmest, at loven kun finder anvendelse på ’privat erhvervsvirksomhed’. 

Tillige skal der være tale om en ’erhvervsdrivende’, hvis handlingen skal kunne defineres som en 

’handelspraksis’, som lovens § 6, stk. 4 påkræver. Det er blevet konkluderet at det langt fra er alle 

influencers, der kan defineres som erhvervsdrivende. Ydermere skal den ’kommercielle hensigt’ klart 

skal oplyses. Med henblik på at udlede, hvad en ’kommerciel hensigt’ indebærer, er der foretaget en 

sammenligning mellem ’advertorials’ og influencers. Det blev her fastslået, at influencers’ indhold i 

høj grad ligner advertorials. 

                                                
228 C-281/12: Trento Sviluppo, præmis 35-36 
229 Ibid. 
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Det gav desuden anledning til en parallel anvendelse af RLvS-afgørelsen. Analysen heraf indikerer, at 

en influencer under visse forudsætninger vil kunne ekskluderes fra anvendelsesområdet i MFL § 6, stk. 

4. Det er kortlagt, at disse forudsætninger blandt andet omfatter en efterprøvelse af, om der foreligger 

direkte relation 230 . Der skal være en direkte relation til influencerens virke, førend en handling 

konstituerer en handelspraksis. I forbindelse hermed skal det efterprøves om den pågældende 

handelspraksis væsentligt forvrider eller potentielt væsentlig kan forvride økonomiske interesse førend 

MFL § 6, stk. 4 finder anvendelse231. Dette vil ikke være opfyldt for alle influencers.  

Henset til de konkrete omstændigheder, må det dog samlet set fastslås det, at SS er at anse som omfattet 

af MFL § 6, stk. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
230 C-391/12: RLvS, præmis 44 
231 C-391/12: RLvS, præmis 41 
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Kapitel 3. Økonomisk analyse  

3.1.  Indledning  

Slots- og Kulturstyrelsens udarbejdede i 2019 en rapport om influencer marketing, fordi denne branche 

er i massiv vækst samt fortsat er et forholdsvist ubeskrevet område232. De danske influencerbureauer 

omsatte fra 2017 til 2018 for 108 mio. kr., hvilket er mere end dobbelt så meget som i 2016233. I 

sammenligning med den samlede annonceomsætning i Danmark er dette tal dog særligt ikke 

bemærkelsesværdigt. Det interessante i denne sammenhæng er derimod væksten i influencerbranchen. 

Ifølge Anders Sebastian Kauffeldt, som har udarbejdet analysen, er der nemlig ikke mange andre, der 

vækster på den måde 234 . Tendensen for mange traditionelle medier er modsætningsvis, at 

annonceomsætningen er stagneret.  

 

Der er dog delte meninger om, hvad der ligger til grund for denne vækst. Anna-Bertha Heeris 

Christensen, som forsker i influencer marketing, ser det som et resultat af, at ingen på nuværende 

tidspunkt har defineret, hvad influencers egentlig er eller kan235. Hun mener, at denne manglende 

definering giver et misvisende billede af, hvor mange penge der reelt set bliver brugt på influencer 

marketing, idet en andel af de anvendte kroner, måske i højere grad bør anses som en mere klassisk 

’product placement’. Derfor tror hun også, at væksten er midlertidig og ikke et reelt udtryk for, hvor 

branchen er på vej hen236.  

 

Martin Wiinholdt fra Gonzo Media er ærgerlig over, at influencers’ indhold bliver sammenlignet med 

’product placement’237. Han mener, at influencers laver ’konceptualiseret kommunikation’, og at det 

derfor er meget mere end bare ’product placement’, og ej heller bare en ‘modedille’. Han peger dog 

samtidig på, at branchens styrke ligeledes også er branchens svaghed, og er derfor enig med Anna-

Bertha Heeris Christensen i, at branchen ikke kan fortsætte med at vækste på samme måde som nu –  

’Det vil dræbe branchen’238. Han peger på, at den helt store udfordring er at balancere mængden af 

kommercielt indhold mod redaktionelt indhold. ’For laver man for meget kommercielt indhold, 

risikerer man som influencer at miste sin redaktionelle identitet – Mister man den, gider folk ikke se på 

dig, og så influerer man ingen’239. Dette understøttes endvidere af en undersøgelse fra britiske BBC 

Radio 4, hvor 70-84 % af de adspurgte i aldersgruppen 18-74-årige angav, at de ville stoppe med at 

følge en influencer, hvis de mente, denne udarbejder for meget kommercielt indhold. Undersøgelsen 

viste i relation hertil, at 79-86 % samtidig har svært ved at afkode, hvornår en influencer udarbejder 

                                                
232 Slots- og Kulturstyrelsen - Influencer bureauer, 2018 
233 Ibid 
234 Politiken, 2019: Første kig på influencerøkonomien: Branchen er i massiv vækst 
235 Ibid. 
236 Politiken, 2019: Første kig på influencerøkonomien: Branchen er i massiv vækst 
237 Ibid. 
238 Ibid. 
239 Ibid. 
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kommercielle produktomtaler240. At influencernes budskaber og formål ikke fremgår med tilstrækkelig 

gennemsigtighed for forbrugerne, kan med andre ord betyde, at en influencer mister følgere. 

 

Influencerne skal dermed forsøge navigere i et uudforsket landskab og forsøge at ramme den perfekte 

balance mellem kommercielt indhold og redaktionel identitet for at kunne bibeholde deres 

eksistensgrundlag og værdi som influencere uden at miste forbrugernes opmærksomhed.  

 

Konflikten mellem den kommercielle og redaktionelle identitet bliver for alvor sat på spidsen i den 

situation, hvor en influencer modtager en gave fra en virksomhed og skal beslutte, hvad der vil være 

den mest optimale beslutning for dennes virksomhed. Udfordringen for influenceren ligger i, at der på 

den ene side eksisterer en forretningsmæssig mulighed ved at udarbejde et opslag om gaven, da det kan 

lede til et potentielt kommercielt samarbejde på langt sigt. Dermed har opslaget en signalværdi, som 

kan tiltrække virksomheder, altså mulige samarbejdspartnere. På den anden side skal influenceren i 

denne beslutningsovervejelse forsøge at tage højde for, hvordan forbrugerne vil opfatte oplaget, og 

herunder også, om det vil være mest optimalt at markere opslaget som en gavemodtagelse.  

 

Denne analyse vil med afsæt i ovenstående have til formål at undersøge og kortlægge, hvilke 

økonomiske følgevirkninger der, for influenceren, kan være forbundet med, at denne modtager en gave. 

Analysen vil dermed have til hensigt at bidrage med relevant indsigt i, om en influencer vil udarbejde 

et opslag herom, og i givet fald, hvorledes det vil påvirke forbrugernes respons og attitude i forhold til 

influenceren, såfremt opslaget markeres med en ‘disclaimer’, som oplyser om opslagets karakter.  

 

Nedenstående afsnit vil indledningsvis tage influencerbranchen under nærmere betragtning med henblik 

på at analysere, hvilke strømninger der har været ophav til dens succes, og dermed kortlægge, hvad der 

har årsagen til, at branchen er blevet profitabel for influencers. 

 

3.2.  Influencernes indtræden på markedet  

Den digitale markedsføring har i forhold til analoge kanaler, som fx. tv og printede medier, været med 

til at ændre kommunikationstankegangen og har medført et paradigmeskift. Dette har tilført nye 

dimensioner til de traditionelle promotionsparametre241. Denne ‘nye digitale verden’ har ligeledes være 

en katalysator for, at der er sket et paradigmeskifte i forhold til, hvilke aktører der kan vinde 

forbrugernes opmærksomhed. Dette har blandt andet medført, at aktører, som tidligere har haft meget 

lidt eller ingen indflydelse på forbrugerne, nu lettere kan skabe den fornødne opmærksomhed242.  

                                                
240 Undersøgelse fra britiske BBC Radio 4 - Most Shoppers mistrust influencers, says Savvy survey for the BBC 
241 Andersen et.al., 2014, s. 523 
242 Andersen et.al., 2014, s. 523 
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Den digitale udvikling har skabt markedet for influencers 

Fremkomsten af især de sociale medier har medført, at der sker en større interaktion forbrugerne 

imellem. Denne forøgede interaktion er nyskabende og har medført, at forbrugerne i højere grad end 

før er til stede på de digitale platforme, hvor de kan udtrykke deres holdninger samt erfaringer om et 

givent brand, produkt, restaurant etc.243.  

 

Dette har ligeledes resulteret i, at forbrugerne i højere grad benytter sig af ’direkte erfaringer’ fra andre 

forbrugere til at afgøre, hvilke produkter de skal erhverve244. Denne tendens udspringer af konceptet 

WOM, som dermed er blevet en af de mest værdifulde ressourcer for information vedrørende brands’ 

produkter og tjenester245. Forskellen fra før til nu er, at disse erfaringer kan gives meget oftere end 

førhen og høres/fortælles af mange flere246. Den digitale udvikling har dog samtidig gjort det sværere 

for forbrugerne at sortere i den tilgængelige information. Her kan erfaringer fra andre forbrugere, venner 

og bekendte, som har førstehåndserfaring med produktet, gøre det nemmere at frasortere unødvendige 

informationer for at træffe den endelige købsbeslutning 247 . Dette forklarer ligeledes, hvorfor 

undersøgelser har vist, at 84 % i højere grad tror på anbefalinger fra venner og bekendte end traditionelle 

medier og reklamer248.  

 

Forbrugernes online reviews konstituerer en form for elektronisk Word-of-Mouth (herefter: eWOM), 

som gør det muligt for forbrugere at dele holdninger, oplevelser samt udarbejde produktanmeldelser249. 

EWOM indgyder stor troværdighed hos forbrugerne. Dette fremgik blandt andet af en rapport fra 

Nielsen omhandlende “Global Trust in Advertising”, hvor det blev kortlagt, at omtrent ⅔ af alle 

forbrugere tilskriver andre forbrugeres online anmeldelser (eWOM) en stor betydning i 

købsbeslutninger. EWOM rangerede i undersøgelsen som en af de top tre mest troværdige former for 

reklame250. Årsagen er især, at forbrugerne anser disse holdninger som objektive, som dermed kan spare 

dem for tid samt reducere risiko og usikkerhed i en købsbeslutning251.  

 

Til trods for dette har udviklingen af internettet samt sociale medier alligevel medført, at markedsføring 

til forbrugerne gennem en længere årrække er blevet intensiveret252. Dette har ydermere resulteret i, at 

der på nuværende tidspunkt observeres nedadgående tendens i forhold til forbrugernes tillid til, at 

                                                
243 Andersen et. al., 2014, s. 540 
244 Ibid. 
245 Cakim, M. Idil, 2010, s. 6 
246 Andersen et. al., 2014, s. 541 
247 Cakim, M. Idil, 2010, s. 3 
248 Ibid. 
249 Boerman et al., 2017, s. 1 
250 Kim et. al., 2019, s. 1 
251 Ibid. 
252 Kim et. al., 2019, s. 1 
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markedsføringsmæssige budskaber er troværdige253. I lyset af denne stigende skepsis er der opstået nye 

metoder til, hvorledes man promoverer og markedsfører produkter, som virker mindre invaderende i 

forhold til traditionel markedsføring 254 . At eWOM i stigende grad benyttes til at opsøge 

produktinformationer, har dermed samtidig åbnet op for nye måder at kommunikere til og med 

forbrugerne på, og det er navnlig som resultat af denne udvikling, at der er blevet skabt et voksende 

marked for, at influencers kan etablere sig som erhvervsdrivende. Markedets stigende efterspørgsel på 

influencers skyldes dermed, at de ved at benytte mekanismerne bag eWOM kan trænge igennem med 

deres budskab til forbrugerne. Dette er et resultat af, at de udformer indhold, som opleves som 

troværdigt, netop fordi det ligner indhold, som kommer fra forbrugernes eget netværk af venner og 

bekendte. Den store lighed mellem ‘normalt’ indhold fra venner og bekendte og deres sponsorerede 

indhold er dog somme tider så stor, at det bliver sværere for forbrugerne at adskille kommercielt indhold 

fra ikke kommercielt indhold255. 

 

Af den årsag er det relevant at sætte spørgsmålstegn ved, hvilke attributter der for forbrugernes 

vedkommende er forbundet med en høj grad af troværdighed, og hvordan man som influencer kan gøre 

sig fortjent til dette. At vinde, og ikke mindst bibeholde forbrugernes tillid, må dermed anses som et 

kriterium for, at en influencer kan blive succesfuld.  

 

I de følgende afsnit vil influencerens såvel som forbrugerens adfærd tages under nærmere betragtning. 

Hensigten vil være at undersøge parternes ageren givet et gaveforhold. Det bemærkes, at der vil 

anlægges et særligt dybdegående fokus på forbrugerens adfærd for derigennem at opnå indsigt i, 

hvorledes en gave influerer troværdigheden for influenceren. De udledte resultater vedrørende 

forbrugerens adfærd vil endvidere være afsættet for afhandlingens spilteoretiske fundament. 

 

3.3.  Influencerens adfærd 

Nedenstående afsnit har til formål at se, hvilken problemstilling en influencer blandt andet står over for 

i forbindelse med, at denne modtager en gave uden inddragelse af forbrugerne. Helt grundlæggende får 

mennesker en følelse af ‘gengældelse’, når disse modtager en gave, jf. ‘the norm of reciprocity’.  

Nedenfor vil denne problematik skitseres.  

 

3.3.1.  Hvordan responderer en influencer på sponsorerede produkter samt gaver? 

Som tidligere nævnt, står influenceren over for udfordringen, at denne skal balancere mellem to aktører, 

som begge er vigtige for influencerens virke. Influencerens følgere vil have objektivitet, troværdighed 

                                                
253 Boerman et. al., 2017, s. 1 
254 Ibid. 
255 Ibid. 
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samt oplysning, mens virksomhederne gerne vil have deres produkter i fokus 256 . Balanceringen 

udfordres yderligere, når en influencer modtager en gave fra en virksomhed. 

Når en person modtager en gave, føler mennesket sig forpligtet til at give noget igen, jf. ’the norm of 

reciprocity’257. Gaven giver med andre ord en følelse af ‘gæld’, hvorfor mennesker føler sig forpligtet 

til at give noget retur, når de får noget.  

 

I en undersøgelse af Kim, Maslowska og Tamaddoni fra 2019258 blev det påvist, at influenceren netop 

er ramt af ’the norm of reciprocity’, når denne modtager en gave fra en virksomhed. Når en virksomhed 

sender et produkt til en influencer, og der ikke foreligger en forudgående aftale om eksponering af 

produktet, foreligger der ikke en juridisk bindende aftale. Dog kan man i kraft af ’the norm of 

reciprocity’ argumentere for, at der alligevel foreligger en implicit kontrakt mellem influenceren og 

virksomheden. 

 

’The norm of reciprocity’ er dermed en indikation på, at en influencer med stor sandsynlighed vil 

udarbejde et opslag omhandlende den modtagne gave. Dette behøver dog nødvendigvis ikke være den 

optimale beslutning, taget forbrugerne med i betragtning, da disse er af stor relevans for influenceren.  

 

Nedenstående afsnit vil derfor skildre forbrugeradfærden og analysere, hvilken indvirkning det vil have 

for på relationen til forbrugeren, hvis influenceren udarbejder et opslag på baggrund af 

gavemodtagelsen. 

 

3.4.  Forbrugernes adfærd  

En influencers succes afhænger ikke alene af dennes evne til at udarbejde opslag med et højt ‘reach’ 

eller blot opnå et stort antal følgere, men derimod i høj grad også af, hvorledes forbrugerne responderer 

i forbindelse med en influencers opslag259. 

 

En influencers virksomhed består blandt andet i at udarbejde aftaler med virksomheder, hvor 

influenceren tjener penge på at promovere virksomhedernes produkter. For at udføre en optimal 

influencer marketing strategi er det derfor essentielt, at influenceren er bekendt med forbrugerens 

adfærd samt købsadfærd. Nedenstående afsnit vil af den årsag redegøre for ‘The model of buyer 

behavior’ for derigennem at få indsigt i de faktorer, som ligger til grund for forbrugernes købsadfærd.  

 

                                                
256 Politiken, 2019: Første kig på influencerøkonomien: Branchen er i massiv vækst 
257 Kim et al. 2019, s. 2 
258 Kim et al. 2019  
259 Politiken, 2019: Første kig på influencerøkonomien: Branchen er i massiv vækst 



 61 

En forbruger tager dagligt mange købsbeslutninger, og der er flere tilgængelige produkter på markedet 

end nogensinde før260. I nærværende er det således relevant for influenceren at forstå potentielle kunders 

købsadfærd, hvis denne ønsker at optimere sin virksomhed. At forstå de underliggende faktorer, som 

driver forbrugernes hvorfor, er dog en svær og kompleks opgave – navnlig fordi forbrugerne ofte ikke 

selv er bevidste herom261. For at opnå en indsigt i de faktorer, som driver købsadfærd, vil det være 

relevant at se nærmere på ‘stimuli-response-modellen’.  

 

 

      Model, Kotler & Armstrong262 

 

Figuren illustrerer, at ‘Marketing and other stimuli’ begge er komponenter, som påvirker ‘Buyer’s Black 

Box’. Dette resulterer efterfølgende i en given respons fra forbrugeren. En influencer skal kunne forstå, 

hvorledes denne stimuli processeres hos forbrugeren, og derigennem forudse, hvilken respons de 

pågældende stimuli bevirker. I denne afhandling vil forbrugernes respons på et gaveforhold, som altså 

er den stimulus, der tages under betragtning, blive undersøgt. Begrebet ‘buyers’s black box’ kan, som 

det fremgår i modellen, yderligere betragtes med afsæt i to underkategorier, hvorunder nærværende 

alene har sit fokus på forbrugernes købskarakteristika. Disse inkluderer: kulturelle, sociale, personlige 

og psykologiske faktorer263. 

 

Nedenstående afsnit vil indledningsvis tage forbrugerens karakteristika under betragtning og diskutere, 

hvilken implikation de forskellige delkomponenter har i forhold til en influencers virksomhed. 

Hensigten er således klarlægge ‘Buyer’s black box’ og i kraft af dette kunne give et kvalificeret bud på, 

hvilken betydning en gavemodtagelse har på forbrugerens respons. På baggrund heraf vil det blive 

vurderet, hvorledes et gaveopslag potentielt kan påvirke en influencers’ virksomhed.  

 

3.4.1. Karakteristika der har indflydelse på forbrugeradfærd  

Købsbeslutninger hos forbrugere er præget af kulturelle, sociale, personlige samt psykologiske 

karakteristika. Nedenstående illustrerer, hvilke faktorer der kan påvirke en forbrugers købsbeslutning.  

 

                                                
260 Politiken, 2019: Første kig på influencerøkonomien: Branchen er i massiv vækst 
261 Kotler & Armstrong, 2018, s. 134 
262 Kotler & Armstrong, 2018, s. 135 
263 Kotler & Armstrong, 2018, s. 134 
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Model, Kotler & Armstrong264 

 

Fælles for de fleste faktorer er, at de ligger uden for influencerens kontrol. Det er dog alligevel relevant 

for influenceren at inddrage dem i forståelsen af forbrugerens købsadfærd.  

 

Kulturelle faktorer har stor indflydelse på en forbrugers adfærd265. At forstå ‘kulturelle skift’ vil for en 

influencer især være relevant, såfremt dennes niehéområde/interesseområde relaterer sig til produkter, 

som kan være en del af en ‘trend’266. Når en influencer primært udarbejder indhold, som relaterer sig til 

fitness, sundhed, økologi, m.m., ses det ofte, at der sker et ‘kulturelt skift’, som kan medføre, at et emne, 

som før har været ukendt, eller ikke har haft nogen videre interesse i samfundet, pludselig vinder 

forbrugernes opmærksomhed 267 . At forstå og forudse disse skift vil kunne give en influencer en 

markedsføringsmæssig fordel. 

 

Det er desuden relevant for en influencer at være bevidst om, hvilke sociale faktorer268  som har 

indflydelse på forbrugernes ageren. En forbrugers opførsel påvirkes i høj grad af sociale faktorer, såsom 

grupperinger, sociale netværk, familie samt sociale roller og status 269 . Mange små grupper har 

påvirkning på en forbrugers opførsel. Forbrugernes købsadfærd influeres og påvirkes, som tidligere 

nævnt, af personlige holdninger og anbefalinger fra familie og venner, og dette har langt større effekt 

end traditionelle kommercielle reklamer. Styrken for influencers er især, at de via deres markedsføring 

kan få indflydelse på den forbrugergenererede ‘naturlige buzz’, og kan dermed også bidrage til at skabe 

positiv omtale omhandlende produkter og brands270. Årsagen til dette skyldes især, at influencers kan 

anses som opinionsledere.  

’Opinionsledere’ kan anvende sociale medier til at samle, distribuere samt publicere information – 

’Have the power to lead crowds’271. En opinionsleder er defineret som: ’en person, der oftest i primære 

eller sekundære grupper – påvirker andre forbrugeres holdninger og adfærd på grund af viden og 
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erfaring’272. Opinionsledere er især indflydelsesrige, fordi de har stor påvirkning på den sidste fase af 

købsprocessen, fordi deres råd anses som værende kompetente og troværdige, netop fordi de jo ikke er 

sælgere af produktet. Med andre ord kan det skabe værdi for virksomhederne at anvende influencers 

som opinionsledere for deres brand eller produkt273. Dygtige influencers har mange følgere og har 

grundet det indhold, de producerer, skabt en relation til deres følgere. Derfor får de en ’lederrolle’, som 

betyder, at de kan udøve social indflydelse på de personer, som befinder sig i den pågældende 

referencegruppe274.  

 

Denne ’lederrolle’ betyder, at influencers kan få stor indflydelse på forbrugernes meninger og 

holdninger. En influencers status som opinionsleder er en væsentlig forklaring på, hvorfor de har 

indflydelse på forbrugerne, og at virksomhederne derfor har interesse i at lave kommercielle 

samarbejder med dem275. Alligevel bør man dog sætte spørgsmålstegn ved, om det udelukkende er 

værdifuldt for influenceren at eksponere virksomheders produkter, eller om forbrugerne, selvom de ikke 

direkte genererer økonomisk gevinst, er ligeså vigtige, hvis ikke vigtigere for en influencers virke.  

 

Personlige faktorer 276  angår i relation til influencer marketing navnlig personlighed samt 

egenopfattelse. Disse er væsentlige for en influencer at tage højde for, når denne vælger en strategi. De 

produkter, en influencer vælger at udarbejder opslag om, siger meget om influencerens egen identitet, 

og forbrugere er tilbøjelige til at vælge deres køb af produkter ud fra personligheder, der matcher deres 

egen277. Det er derfor vigtigt for en influencer at udarbejde opslag om produkter, hvis brand matcher 

influencerens egen personlighed, da influencerens følgere ofte er forbrugere, der identificerer sig med 

influenceren278. 

 

En forbrugers købsadfærd er endvidere påvirket af 4 store ’psykologiske faktorer’: ’Motivation, 

perception, overbevisning og attitude/holdning’279. De psykologiske faktorer er særligt relevante, da de 

bidrager med en forståelse til, hvad der er afgørende for, hvordan en forbruger opfatter et produkt samt 

opslag fra en given influencer. Processeringen og den efterfølgende respons hos forbrugere har stor 

betydning for influencerens evne til at opnå indflydelse hos forbrugerne280. At forbrugeren har en positiv 

opfattelse og efterfølgende reaktion, er således et succeskriterium for en influencer og dermed 

væsentligt for influencer at få indsigt i. Forbrugernes respons er dog kompleks at forudse281. Det er 
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særligt relevant at fremhæve følgende psykologiske faktorer, fordi disse er nogle, en influencer vil 

kunne have påvirkning på: perception, overbevisning og attitude/holdning.  

 

’Perception’ kan bidrage med relevant indsigt ift., hvorfor det er særligt udfordrende for en influencer 

at skulle navigere i, og ikke mindst forudse, hvordan en forbrugers opfattelse af et givent produkt bliver 

drejet til noget positivt. Perception er måden, hvorpå mennesker selekterer, organiserer, fortolker og på 

baggrund heraf sætter informationerne ind i en meningsfuld kontekst 282 . Perception er endvidere 

individuelt, og mennesker kan derfor danne forskellige opfattelser af den samme stimulus283. Dette 

skyldes navnlig, at mennesker har tre perceptionsprocesser, som medfører og er selektive i forhold til, 

hvad vi retter vores opmærksomhed mod, hvordan vi fordrejer/forvrænger informationer, i den måde 

vi fastholder informationer på284.  

 

Selvom det i første omgang er en udfordring at fange forbrugerne opmærksomhed, er det dog ligeledes 

en udfordring at sikre, at de pågældende stimuli bliver omsat til det ønskede budskab. Mennesker har 

nemlig en tendens til at fortolke information, så det passer ind i en allerede eksisterende 

referenceramme285. Desuden har mennesket en tendens til at fordreje informationer, så de understøtter 

deres overbevisning og attitude. Forbrugere vil af den årsag have tilbøjelighed til at huske gode pointer 

vedrørende de brands, som de foretrækker, og glemme pointer om konkurrerende brands286. Det kan 

være udfordrende for en influencer at forudse, hvilken indvirkning dennes opslag har på forbrugeren, 

da dette i høj grad afhænger af den individuelle forbrugers referenceramme, og dermed hvorledes 

forbrugeren fortolker den stimulus, som influenceren præsenterer. 

 

En forbrugers ’overbevisning og attitude/holdning’ har stor betydning for deres købsadfærd. En persons 

overbevisninger er relevante, da disse overbevisninger er med til at forme og artikulere produkt og 

brands images, som har indflydelse på købsadfærd287. Mennesker har holdninger til de fleste ting, såsom 

religion, politik, tøj etc. En persons attitude/holdning beskriver, at denne har en relativt konsistent 

evaluering, følelse og tendens over for et objekt eller en ide. At det beskrives som værende ‘relativt 

konsistent’, betyder, at en persons attitude over for et givent produkt eller brand kan være udfordrende 

at ændre288. 

 

En persons overbevisning og attitude/holdning til et produkt, brand, virksomhed eller i relation til 

nærværende, en influencer, har således stor betydning for købsadfærden, og det er med til at afgøre, om 
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en forbruger evaluerer noget positivt eller negativt. Sat i relation til ovenstående afsnit om perception, 

understreger dette, hvorfor det er særligt relevant for influenceren at være bevidst om, hvilken 

indvirkning dennes opslag har på forbrugeren. Det kan endvidere være svært at kontrollere, hvordan en 

forbruger opfatter og fortolker en influencers’ opslag, og samtidig kan det have store konsekvenser, 

hvis forbrugernes overbevisning og attitude/holdning bliver præget af en negativ evaluering.  

 

For influenceren er det derfor essentielt at blive bevidst om, hvad der har indflydelse på forbrugerens 

referenceramme, samt hvorledes dennes ageren påvirker forbrugerens adfærd og holdning. Grundet at 

influencer marketing er et forholdsvis nyt koncept, er forskningen herom fortsat begrænset. I relation 

til navnlig perception samt attitude/holdning, som nævnt ovenfor, er der dog blevet udarbejdet 

undersøgelser, som har forsøgt at udlede nogle tendenser. Nedenfor vil centrale elementer af denne 

forskning og disse undersøgelser inddrages med henblik på at analysere og diskutere, hvilken 

implikation dette har for en influencer, som skal beslutte, om denne vil udarbejde et opslag baseret på 

en gavemodtagelse. 

 

3.5. Har forbrugerne en stigende mistillid til influencers? 

I januar 2019 udarbejdede BBC Radio 4 en undersøgelse omhandlende forbrugernes tillid til influencers 

i England 289 . Der blev taget afsæt i forbrugere i aldersgruppen 18-74-årige, og de undersøgte 

forbrugsgoder var inden for ‘beauty’-området. Undersøgelsen viste, at 82 % af de adspurgte forbrugere 

mente, det ikke altid var tydeligt, hvornår en influencer var blevet betalt for at promovere et produkt. 

Hertil viste undersøgelsen endvidere, at 75 % ville stoppe med at følge en influencer, hvis de mente, at 

influenceren udarbejdede ‘for meget’ produktpromovering, og kun 48 % af de adspurgte var af den 

opfattelse, at en influencer promoverede produkter, som de oprigtigt kunne lide290. Undersøgelsen 

indikerer således, at den stigende brug af influencers har en negativ indvirkning på forbrugerne, hvor 

tilliden til influencers lader til at være faldende291. Samtidig viser undersøgelsen, at denne mistillid 

konkret vil udmønte sig ved, at forbrugerne stopper med at følge influenceren. Et andet relevant aspekt 

af undersøgelsen kortlægger, at forbrugerne har en holdning til den mængde af kommercielt indhold, 

som influenceren udarbejder, og at ‘for meget’ betalt indhold vil medføre, at forbrugerne stopper med 

at følge den pågældende influencer.  

 

Undersøgelsens resultater identificerer således nogle tydelige faldgruber. Det kan på baggrund heraf 

være udfordrende for en influencer at skulle navigere i forbrugernes opfattelser og tilpasse sin 

virksomhed på en måde, som gør, at denne undgår at miste forbrugernes troværdighed. I relation hertil 
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synes det navnlig relevant at bemærke, at undersøgelsen ikke specificerer, hvornår en forbruger vil 

opfatte et opslag som kommercielt, hvad der skal til for, at en forbruger betragter et opslag for 

troværdigt, og hvad det vil sige, at en influencer udarbejder ‘for meget’ kommercielt indhold. Denne 

manglende uddybelse understreger på sin vis, at forbrugernes opfattelse – perception – formes på 

baggrund af deres individuelle referenceramme, og at denne individuelle referenceramme er med til at 

forme deres attitude/holdning til influenceren. I medfør heraf bliver forbrugernes oplevelse af, hvornår 

noget er kommercielt, hvornår en influencer er troværdig, og ikke mindst, hvornår en influencer  

udarbejder ‘for meget’ kommercielt indhold, dannet på baggrund af en individuel vurdering, men 

udfaldet har stor betydning for influencerens virksomhed.  

 

3.5.1.  Forbrugernes attitude over for sponsoreret indhold  

I et studie fra 2019292 blev det blandt andet undersøgt, hvordan forbrugerne fortolker henholdsvis 

sponsoreret og ’organisk’/forbrugergenereret indhold, og herunder, hvorledes dette har indflydelse på 

deres attitude samt købsintention i forhold til et givent produkt293. Studiet illustrerer, at der foreligger 

et paradoks i (mis)tilliden til sponsoreret indhold. Sponsoreret indhold vil nemlig i udgangspunktet være 

mere objektivt og mindre ‘ekstremt’ i sit udtryk, men bliver, af forbrugerne, samtidig opfattet som 

mindre hjælpsomt, hvorfor det har en negativ effekt på deres attitude samt købsintention294.  

 

Tidligere undersøgelser vedrørende WOM har vist, at troværdigheden stiger, når forbrugerne bliver 

gjort opmærksomme på, at der er tale om sponsoreret indhold. Samme tendens er dog ikke blevet gjort 

gældende for eWOM295.  

 

Denne tendens anses som et resultat af ‘The incentive backlash effect’ (herefter: IBE)296. Effekten 

medfører, at når en forbruger bliver opmærksom på en ‘disclaimer’, kan det give bagslag, idet dennes 

kendskab til sponsoreringen kan underminere influencerens troværdighed, som derved kan resultere i, 

at forbrugerens holdning til opslaget bliver mere negativt. Dette kan ligeledes aktivere en mekanisme, 

som kaldes ‘persuasion knowledge’ (herefter: PK) og i relation hertil, modstandsmekanismer. Ifølge 

‘The persuasion knowledge model’ (herefter: PKM), som anvendes som forklaringsmodel, har 

forbrugere en bevidsthed om nogle af de overtalelsesstrategier, som de anvender som modrespons på 

virksomhedernes reklamebudskaber297. Når forbrugerne udsættes for sponsorerede opslag, vil det kunne 

medføre, at de forbinder opslagets udtrykte holdning i opslaget med et ‘persuasion goal’ (herefter: PG). 

I tråd med ‘the change of meaning principle’ (herefter: CMP) vil denne genkendelse kunne påvirke 
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forbrugernes attitude og tilgang til opslagets kilde, som i dette tilfælde vil henvise til influenceren298. 

Dette vil kunne resultere i, at forbrugernes motivation til at processere budskabet vil blive reduceret. 

Samlet set betyder det, at sponsorerede opslag kan aktivere mekanismer, som gør, at forbrugernes tillid 

til opslagets oprigtighed mindskes, hvilket kan resultere i, at de vil udvise mistro i forhold til 

influencerens opslag, influenceren og det pågældende produkt299. Dette ræsonnement har tæt tilknytning 

‘The attribution theory’ (Herefter: ABT), som forklarer, hvorledes forbrugere relaterer hændelser til en 

aktørs adfærd300. Ifølge disse teorier vil en influencers’ opslag have en indvirkning på forbrugeren, fordi 

influencerens anmeldelse bliver sammenkædet med produktet, hvorfor forbrugeren betragter 

influencerens ageren og omtale som et resultat af de attributter, der er forbundet med produktet. Når 

forbrugeren bliver bekendt med, at influenceren er blevet belønnet for at skrive anmeldelsen, vil det 

dog omvendt kunne medføre, at forbrugeren ikke længere betragter anmeldelsen som et resultat af 

influencerens oplevelse af produktet, men snarere som en tilskyndelse til at modtage gratis varer, 

rabatter eller betaling301. Dette betyder samlet set, at en influencer, som er motiveret af eksterne faktorer, 

vil kunne blive anset som forudindtaget og dermed mindre troværdig. PKM vil kunne resultere i, at 

influencerens anmeldelse ikke vil øge købsintentionen hos forbrugeren302. Det er endvidere værd at 

bemærke, at studiet fra 2019 ligeledes fandt, at der ikke var forskel på sponsorerede og 

organiske/forbrugergenererede opslag, når der var tale om en negativ anmeldelse. Dette er en indikation 

på, at forbrugere finder negative anmeldelser mere troværdige303.  

 

Selvom omdrejningspunktet i studiet tager afsæt i at sammenligne markerede sponsorerede opslag med 

’organiske’/forbrugergenererede opslag, bidrager det til en forståelse af, hvorledes forbrugernes attitude 

og købsintention påvirkes af en influencers ageren. Der foreligger ikke et direkte 

sammenligningsgrundlag til den omstændighed, at der bliver givet en gave, men det bidrager med en 

forståelse af, at det har en negativ effekt på forbrugerens købsintention, når influenceren tilføjer en 

‘disclaimer’, som understreger, at det er et sponsoreret opslag. Man kan formode, at den samme tendens 

vil gøre sig gældende i det tilfælde, hvor influencer modtager en gave og eventuelt markerer opslaget 

som en gavemodtagelse.  

 

3.5.2.  Forbrugernes attitude til ‘kendte’ og ‘disclaimers’ på sociale medier  

I 2017 udarbejdede Boerman, Willemsen og Van Der Aa304 en undersøgelse af sammenhængen mellem 

sponsor ‘disclaimers’ og PK i relation til indhold, som bliver udgivet via Facebook, når der var tale om 
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kendte personer versus brands/virksomheder305. Studiet viste, at sponsor ‘diclaimers’ har en indvirkning 

på forbrugernes anvendelse af PK og deres evne til at genkende et reklamemæssigt budskab. Denne 

tendens blev i langt højere grad observeret, når indholdet var udgivet af kendte personer, end når det 

var udgivet af virksomheden selv 306 . Også her finder studiet, at en sponsor ‘disclaimer’ – ved 

brands/virksomheder såvel som kendte – igangsætter PK, som derved mindsker forbrugernes tillid til, 

at indholdet af opslaget er troværdigt og udtryk for influencerens egne holdninger.  

 

En af de fremsatte hypoteser fra deres undersøgelse bygger navnlig på antagelsen om, at det kan være 

endnu sværere for en forbruger at adskille kommercielt fra ikke kommercielt indhold, når der er tale om 

en kendt person, i sammenligning med når der er tale om et brand307. Sociale medier giver forbrugere 

mulighed for at følge kendte mennesker og få indsigt i deres liv. I modsætning til brands ligner kendte 

mere ‘almindelige’ brugere på Facebook, og dette kan gøre det vanskeligere at gennemskue, hvornår et 

opslag er kommercielt, og hvornår det ikke er kommercielt. Dette kan, ifølge artiklen, betyde, at 

sponsoreret indhold virker mere naturligt og troværdigt, og derfor kan det give et mere autentisk billede 

af, at influenceren er en autentisk bruger af produktet, og at de oprigtigt kan lide det308. Studiet viser 

også, at mere end halvdelen af de adspurgte forbrugere ikke var bevidste om, at kendte promoverede 

produkter på de sociale medier, og at en tredjedel af forbrugerne fulgte kendte på sociale medier309. Der 

refereres til, at kendte personer indgyder en højere troværdighed i sammenligning med virksomheder, 

og selvom de potentielt også er motiveret af kommercielle interesser, når de omtaler et produkt eller 

brand, har forbrugerne tilsyneladende en større formodning om, at deres motiver er oprigtige – selv når 

den kendte modtager kompensation for sit opslag310.  

 

Endeligt findes det endnu en gang bekræftet, at sponsor ‘disclaimers’ mindsker forbrugernes tiltro til, 

at indholdet af det respektive opslag er udtryk for en oprigtig holdning til produktet – også i de tilfælde, 

hvor opslaget er udarbejdet af en kendt. Undersøgelsen tydeliggør altså, at det er svært for forbrugerne 

at skelne mellem kommercielt og ikke kommercielt indhold, når dette udgives af en ‘kendt’ person, men 

at denne tendens ikke tilsvarende gør sig gældende, når et brand udarbejder kommercielt indhold. Som 

følge af dette vil det være relevant at gå mere i dybden med begrebet ‘kendt’ og afsøge, hvilken 

opfattelse og attitude forbrugerne har til dette begreb i relation til influencers. 

 

Artiklens indhold og resultat har relevans til nærværende problemstilling af flere årsager. Først og 

fremmest udarbejdede forfatterne en konkret undersøgelse af, hvilken effekt Facebook har på 

forbrugernes igangsættelse af PK. Der lægges således et specifikt fokus på et socialt medie, hvilket ikke 

                                                
305 Boerman et. al. 2017, s.1 
306 Ibid. 
307 Boerman et. al. 2017, s. 2 
308 Boerman et. al. 2017, s. 1 
309 Ibid. 
310 Boerman et. al. 2017, s. 3 



 69 

er tilfældet i de øvrige artikler. I artiklen argumenteres der for, at det specifikke fokus på Facebook er 

relevant, da nye tilgange til markedsføringsformater, såsom markedsføring via sociale medier, kan 

medføre, at forbrugerne, for at kunne genkende reklame, bliver nødt til at tilpasse deres referenceramme 

for, hvad der udgør reklame. Når reklame bliver integreret i redaktionelt indhold, kan dette altså 

medføre, at forbrugernes manglende referenceramme i forhold til nye platforme gør det sværere for 

dem at genkende et opslag som reklame311. Studiets resultater indikerer først og fremmest, at forbrugere 

grundet dette vil have nemmere ved at genkende et opslag på Facebook som reklame, hvis det bliver 

markeret som sponsoreret. Sammenligner man dette resultat med den situation, hvor en influencer 

modtager en gave, kan man tilsvarende argumentere for, at forbrugerne vil have nemmere ved at 

identificere formålet, hvis der tilføjes en ‘disclaimer’.  

Omvendt peger resultaterne endnu en gang i retning af, at et markeret opslag vil igangsætte PK, som 

igen vil øge forbrugernes mistillid til opslagets oprigtighed. Med andre ord indikerer studiet, at det er 

sværere for forbrugerne at genkende et kommercielt opslag, når det udgives af en kendt, men at det 

samtidig vil udløse en negativ attitude og respons, såfremt opslaget markeres.  

 

En anden væsentlig årsag til, at artiklens indhold er relevant at kigge nærmere på, er grundet forfatternes 

fokus på skellet mellem kendte personer og virksomheder. ‘Celebrity endorsements’, hvor berømtheder 

repræsenterer et brand eller et produkt, og dermed blåstempler det for forbrugerne, har af 

virksomhederne i mange år været benyttet som et effektivt markedsføringsredskab 312 . I takt med 

udviklingen af de sociale medier har måden, hvorpå kendte og virksomheder laver disse samarbejder, 

dog ændret sig betydeligt. Dette studie af Boerman, Willemsen og Van Der Aa er et af de første 

spadestik, som klarlægger, hvilken betydning de sociale medier har for forbrugernes oplevelse af 

kendtes produktomtale, og specifikt om det gør det sværere for forbrugerne at skelne mellem reklame 

og redaktionelt indhold. Ifølge ovenstående kan dette bekræftes.  

 

Ovenstående studie baner således vejen for, at nedenstående undersøgelse kan blive mere konkret i 

sondringen af ‘traditionelle’ kendte personer313 og ‘ikke-traditionelle’ kendte personer314, og herunder 

om der er forskel på, hvilken indvirkning de har på forbrugerne. Denne sondring er essentiel, da de 

sociale medier har bidraget til fremkomsten af en ny type ‘kendte’, som alene har opnået berømmelse 

og anerkendelse via deres ageren på online platforme.  

 

                                                
311 Boerman et. al. 2017, s.3 
312 Ibid. 
313 Jf. Djafarova & Rushworth 2016 - Traditionelle kendte er blandt andet: filmstjerner, musikere, tv-personligheder mv.  
314 Jf. Djafarova & Rushworth 2016 - Ikke-traditionelle kendte er blandt andet: bloggere, og personer som er blevet kendte via Instagram 
eller Youtube 
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3.5.3.  ‘Ikke-traditionelle’ kendte? – en ny type influencer?  

I 2016 udarbejdede Djafaroa og Rushworth 315  et studie omhandlende ‘kendtes’ troværdighed på 

Instagram, og herunder om de havde indflydelse på købsadfærden hos navnlig yngre kvinder 316 . 

Resultaterne indikerer, at ‘traditionelle’ kendte på Instagram har indflydelse på yngre kvinders, 

aldersgruppen 18-30-årige, købsadfærd, men at ‘ikke-traditionelle’ kendte, såsom bloggere, youtubere 

og personer, som er ‘instafamous’, er mere indflydelsesrige.  

Årsagen er, at de bliver anset som mere troværdige, og at forbrugerne bedre kan relatere til dem i 

modsætning til ‘traditionelle’ kendte317.  

 

Kendte appellerer ofte til en gruppe af mennesker – en såkaldt referencegruppe318. Når der er tale om 

en fx. en blogger, dvs. en ‘ikke-traditionel’ kendt person, vil den referencegruppe, som personen 

henvender sig til, være defineret på baggrund af beundring, aspiration, association og genkendelse319. 

Desuden er opslag fra ’traditionelle’ kendte ofte i den høje ende af prisskalaen, hvor ‘ikke traditionelle’ 

kendte ofte omtalte produkter, som var i en mere overkommelig prisklasse320. 

 

Undersøgelsen refererer til, at dette blandt andet skyldes ‘The Source Credibility Model’ (Herefter: 

SCM). Denne model argumenterer for, at et budskabs effektivitet og gennemslagskraft afhænger af, om 

afsenderen indgyder troværdighed og ekspertise hos modtageren. Hvis informationer kommer fra en 

troværdig kilde, dvs. hvis niveauet af ’Source Credibility’ (herefter: SC) er højt, vil det ifølge teorien 

kunne influere overbevisninger, attitude og handlinger321. Dette vurderes på baggrund af, om afsenderen 

af budskabet rangerer højt i henhold til følgende kvaliteter: ‘attractiveness’, ‘credibility’ og 

‘knowledge’322. For at forbrugerne skal blive influeret af de pågældende budskaber, kræver det dermed, 

at influenceren indgyder en vis grad af ekspertise i forhold til produktkendskab, ‘tiltrækning’ eller 

‘likeability’. Der argumenteres ydermere for, at ‘argument quality’ er en væsentlig faktor, når det skal 

vurderes, om budskabet har en høj SC. Kvaliteten af opslaget vurderes blandt andet på baggrund af 

relevans og anvendelighed323. Specifikt i forhold til Instagram vil det øge sandsynligheden for, at noget 

bliver opfattet som relevant, hvis den pågældende, som udarbejder opslaget, har en personlig relation 

til emnet/produktet, som denne udarbejder et opslag om324.  

 

                                                
315 Djafarova & Rushworth, 2016 
316 Djafarova & Rushworth, 2016, s. 1 
317 Ibid. 
318 Djafarova & Rushworth, 2016, s. 2 
319 Ibid. 
320 Djafarova & Rushworth, 2016, s. 3 
321 Ibid. 
322 Djafarova & Rushworth, 2016, s. 1 
323 Djafarova & Rushworth, 2016, s. 4 
324 Djafarova & Rushworth, 2016, s.4 
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Denne undersøgelse illustrerer dermed, at kendte, som alene er anerkendte grundet den status, de har 

opnået via deres platform på de sociale medier, indgyder en højere troværdighed hos forbrugerne. Dette 

skyldes især, at de fremstår mere tilnærmelige og autentiske.  

 

3.6.  Hvordan vil forbrugere respondere på et gaveopslag fra en influencer?  

Nærværende afhandling sætter nu fokus på den omstændighed, at der foreligger en gavemodtagelse, 

hvilket der endnu ikke er blevet udarbejdet studier omkring. Nedenstående afsnit vil derfor sammenfatte 

elementer fra ovenstående analyse og forsøge at anvende resultaterne i en diskussion af, hvilke 

implikationer det vil have på forbrugernes adfærd, når der netop er tale om en gavemodtagelse. 

Diskussionen vil dermed bidrage til en forståelse af, hvilke konsekvenser der er for influenceren givet 

dennes forskellige beslutningsmuligheder. Dette er essentielt i henhold til at vurdere, hvorledes en 

influencer stiller sig bedst muligt i forhold til forbrugerne, når denne modtager en gave fra en 

virksomhed og skal beslutte, om der skal udarbejdes et opslag eller ej. 

 

Forbrugernes respons på et opslag er drevet af troværdighed/gennemsigtighed  

Undersøgelsen fra BBC Radio 4 illustrerer, at forbrugerne ikke anser influencernes opslag som 

oprigtige, når opslagene bygger på kommercielt samarbejde. Dette indikerer endvidere, at mistilliden 

vil føre til, at forbrugerne ikke længere vil følge influenceren. Dette er ligeledes tilfældet, hvis en 

influencer producerer ‘for meget’ kommercielt indhold325.  

 

Udfordringen i at skelne mellem kommercielt og ikke-kommercielt indhold afslører med andre ord en 

faldende troværdighed, som ligeledes manifesteres i forskningslitteraturen. 

 

Hvilken indflydelse har IBE, ABT, PKM, PK, PG, CMP og CM326?  

Ifølge eksisterende studier er forbrugernes adfærd drevet af en række forskellige mekanismer, som i 

forhold til en influencers handling påvirker, hvilken respons en given stimulus fremprovokerer. Gennem 

disse studier er det blevet påvist, at IBE, ATB samt PKM, og herunder sidstnævnte models 

underliggende mekanismer, PK, PG og CMP, bidrager med en relevant forståelse til, hvilken respons 

en forbruger vil have i forbindelse med en influencers kommercielle opslag. IBE medfører, at en 

forbruger grundet en ’disclaimer’ vil anse influencerens opslag som mindre troværdigt. Det vil øge 

sandsynligheden for, at det opfattes negativt. PKM forklarer dette som et resultat af, at sponsoreret 

indhold medfører, at forbrugeren anser opslaget som et ‘overtalelsesforsøg’. Dette vil igangsætte nogle 

‘strategier’ hos forbrugeren, som skal modvirke dette og beskytte denne mod utilsigtede budskaber327. 

                                                
325 Undersøgelse fra britiske BBC Radio 4 - Most Shoppers mistrust influencers, says Savvy survey for the BBC 
326 Som nævnt ovenfor forkortes: Incentive Backlash Effect (IBE), The Attribution Theory (ABT), The Persuasion Knowledge Model 

(PKM), Persuasion Knowledge (PK), Persuasion Goal (PG) & The Change of Meaning Principle (CMP), Change of Meaning (CM). 
327 Kim et. al., 2019, s. 3 
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Af den årsag vil opslagets udtrykte holdning kunne blive forbundet med et PG, og dette vil, grundet 

CMP, medføre, at forbrugerne genkender budskabet som værende reklame. Risikoen ved dette er, at 

deres attitude og holdning til influenceren vil blive påvirket negativt, og tiltroen til opslagets oprigtighed 

vil derved reduceres328. Dette understøttes af ABT, hvorunder forbrugeren i udgangspunktet anser 

influencerens opslag som et resultat af dennes oplevelse med produktet. Intentionen med anmeldelsen 

bliver derfor oplevet som et oprigtigt udtryk for produktets attributter og egenskaber. Når forbrugeren 

bliver opmærksom på, at influenceren har udarbejdet opslaget mod en belønning, vil årsagen til opslaget 

ikke anses som et oprigtigt udtryk for produktets egenskaber, men som et resultat af, at influenceren er 

tilskyndet af eksterne faktorer. Dette mindsker troværdigheden og forbrugernes incitament til at købe 

produktet329.  

 

Disse mekanismer, effekter og modeller fordrer en overvejelse af, om samme tendens vil gøre sig 

gældende i den situation, hvor influenceren vælger at udarbejde et opslag om en gave. Påføres opslaget 

en såkaldt ‘disclaimer’, vil der kunne argumenteres for, at det vil udløse en negativ respons fra 

forbrugeren. Dette mindsker købsintentionen såvel som attituden over for influenceren. Dette skyldes, 

at forbrugeren, i henhold til PKM, vil kunne anse det som et resultat af et ‘overtalelsesforsøg’, et PG, 

som vil udløse ‘modstandsstrategier’ som modreaktion på opslaget. Sker der et såkaldt CMP, vil 

forbrugeren placere opslaget som værende reklame og ikke som et resultat af influencerens oplevelse 

af produktet. Beskrivelsen af produktet vil ifølge ABT således ikke blive attribueret produktets 

egenskaber, men snarere som et resultat af, at influenceren er blevet motiveret af en eventuel mulighed 

for belønning. Dette vil både gøre det sværere for influenceren at fange forbrugernes opmærksomhed, 

og influenceren vil dertil risikere at mindske deres tiltro til opslagets oprigtighed, hvilket samlet vil 

medføre, at opslaget vil have en negativ konsekvens for influencerens virksomhed.  

 

I henhold til undersøgelsen fra BBC Radio 4 ville forbrugerne stoppe med at følge en influencer, hvis 

denne udgav ’for meget’ kommercielt indhold. Denne undersøgelse peger dermed i en lidt anden 

retning. Alle de inddragede forskningsstudier indikerer, at alene den omstændighed, at der er tale om et 

kommercielt samarbejde, udløser de omtalte mekanismer. Dette vil resultere i en mindskelse af 

troværdigheden til opslagets oprigtighed. Strengt taget indikerer dette, at alt kommercielt indhold er 

‘for meget’. Dette skaber således en udfordring for influenceren, hvis succes og popularitet kan 

tilskrives følgeskabet – forbrugerne – som samtidig ikke bifalder kommercielle opslag. 

 

De sociale medier og ‘kendte personer’ i forhold til SCM – gør det en forskel? 

En anden pointe, som blev frembragt i lyset af undersøgelsen fra BBC Radio 4, er, at langt størstedelen 

af de adspurgte mener, at det ikke altid fremgår tydeligt, hvornår en influencer udarbejder kommercielt 

                                                
328 Ibid. 
329 Ibid. 
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samarbejde 330. I disse tilfælde giver det selvfølgelig god mening, at forbrugerne ikke er bevidste om 

opslagets karakter. Det er dog alligevel yderst relevant for en influencer at være bekendt med denne 

faldgrube, idet BBCs undersøgelse ligeledes indikerer, at manglende gennemsigtighed har en negativ 

indflydelse på forbrugernes attitude over for influenceren. 

 

De inddragede studier viser, at forbrugernes PK, altså kendskab, til reklame ikke er i overensstemmende 

med det redaktionelle/personlige indhold, som forekommer på de sociale medier331. Dette cementerer 

således, at det faktisk bliver sværere for forbrugerne at gennemskue, hvornår der er tale om et 

reklamemæssigt budskab. Årsagen hertil er, at de nye markedsføringsformer falder uden for 

forbrugernes måde at aflæse og fortolke budskaber på. Samtidig indikerer resultaterne i denne 

sammenhæng også, at en ‘disclaimer’ vil medføre en negativ attitude hos forbrugerne. 

  

Der eksisterer endvidere en sammenhæng i forhold til ‘kendte’ personer, som betyder, at ovennævnte 

effekt bliver forstærket, når der er tale om en ‘kendt person’, som  udarbejder opslag, versus et brand332. 

Denne tendens er yderligere forstærket, når opslaget er udarbejdet af en ‘ikke-traditionel’333.  

 

Hvorledes kan denne indsigt bidrage til en influencers markedsføringsstrategi?  

Først og fremmest er det relevant at bemærke, at ‘ikke-traditionelle’ kendte personer er mere 

indflydelsesrige. Dette skyldes, at de er mere relaterbare og derfor fremstår mere troværdige. Som det 

tidligere er fastslået, er mange influencers omfattet af denne gruppering, da især de sociale medier har 

muliggjort, at private personer, alene grundet deres indhold på diverse platforme, har opnået 

stjernestatus. Det omfatter således personer, som er ’youtubers’ eller ‘instafamous’. Disse typer af 

influencers indgyder en høj SC, hvilket er væsentligt, idet en høj SC ligeledes vil medføre, at 

forbrugerne har en positiv attitude over for influenceren samt produktet, som præsenteres i opslaget. 

Modsætningsvis vil en lav SC resultere i, at forbrugernes attitude og købsadfærd påvirkes negativt. 

Denne indsigt er gavnlig for en influencer, idet meget tyder på, at de i udgangspunktet fremstår mere 

troværdige og derfor har nemmere ved at fange forbrugernes opmærksomhed 334 . Det skaber dog 

ligeledes en udfordring, når man medregner den omstændighed, at forbrugerne ligeledes har sværere 

ved at gennemskue, hvornår der er tale om et reklamemæssigt budskab grundet manglende 

referenceramme i forhold til de sociale medier, samt at de fleste influencers kan anses som ‘ikke 

traditionelle’ kendte. Når en influencer  udarbejder et opslag omhandlende en gave, vil det i jf. 

ovenstående altså antageligt betyde, at det har en positiv indflydelse på forbrugerens købsadfærd. Dette 

skyldes især, at det har et højt niveau af SC hos forbrugerne, som blandt medfører, at de har en høj 

                                                
330 Som nævnt ovenfor forkortes: Source Credibility Model: SCM & Source Credibility: SC 
331 Boerman et. al. 2017, s. 3 
332 Boerman et. al. 2017, s. 1 
333 Djafarova & Rushworth 2016, s. 3  
334 Djafarova & Rushworth 2016, s. 4 
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troværdighed til at kilden, influenceren, er oprigtig i sin fortælling om sin oplevelse med produktet. Ved 

en manglende markering vil forbrugerne dog samtidig have svært ved at gennemskue, om der er tale 

om et reklamemæssigt budskab. Omvendt, hvis opslaget tilføjes en ‘disclaimer’, vil det resultere i, at 

der formes en negativ attitude for produktet såvel som over for influenceren. Dette illustrerer på sin vis 

en paradoksal forbrugeradfærd, hvor forbrugerne på den ene side angiver, at manglende 

gennemsigtighed fra influenceren er en udfordring, men samtidig former en negativ attitude i den 

situation, hvor influenceren er åben omkring opslagets karakter. For en influencers virksomhed 

indikerer dette således ikke, at det vil være gavnligt at tilføje en ‘disclaimer’. Baggrunden herfor er, at 

en høj SC, samt en høj troværdighed, besidder en konkurrencemæssig fordel, som gør, at deres indhold 

fremstår mere troværdigt og oprigtigt. Alligevel er det dog en udfordring for influenceren, idet den 

manglende gennemsigtighed kan påvirke forbrugernes købsadfærd og oplevelse af influenceren 

negativt.  

 

Nedenstående afsnit vil på anvende den observerede forbrugeradfærd i en spilteoretisk sammenhæng. 

Mere konkret udformes 2 spil, hvor de respektive nytter i spillene skal anvendes til at vurdere, hvordan 

det kan forventes en influencer vil agere, givet et ønske om profitmaksimering. 

 

3.8.  Spilteori  

I henhold til ovenstående analyse er det blevet påvist, at forbrugerne anser en influencers 

‘organiske’/redaktionelle opslag som mere oplysende end opslag, som er udarbejdet som resultat af et 

kommercielt samarbejde. Endvidere indikerer undersøgelser, at kommercielle samarbejder ligeledes 

medfører, at forbrugernes tillid til influenceren mindskes. Der foreligger dermed en udfordring i 

henhold til, at en influencer skal balancere mellem at stille forbrugerne ‘tilfredse’ og samtidig skulle 

opnå en fordelagtig position over for virksomhederne, som denne ønsker at lave kommercielle 

samarbejder med. På den ene side danner forbrugerne, og dermed følgeskabet, grundlag for 

influencerens succes såvel som popularitet, men på den anden side er influencerens kommercielle 

samarbejder med virksomhederne kilden til, at influenceren kan generere en indtægt. Med andre ord er 

begge parter essentielle for influencerens virksomhed, men ovenstående indikerer, at der foreligger et 

paradoks i at skulle stille begge parter tilfredse og samtidig bevare en profitoptimerende 

influencervirksomhed.  

Ved en gavemodtagelse foreligger der dermed en beslutningsmæssig problemstilling for influenceren, 

som skal afgøre, om denne vil udarbejde et opslag på baggrund af det modtagne produkt for derved at 

stille sig i en god position over for virksomheden. Risikoen ved denne beslutning er dog, at forbrugernes 

tillid til, at influenceren er oprigtig i sin anmeldelse, mindskes. Dette skyldes, at de potentielt vil opleve, 

at incitamentet for at  udarbejde opslaget alene er et resultat af et ønske om opnå gevinsterne ved et 

kommercielt samarbejde samt stille sig bedre i forhold til et fremtidigt samarbejde, snarere end at 
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videregive oplysninger om produktet til forbrugeren. Den anden mulighed er, at influenceren derimod 

vælger ikke at  udarbejde et opslag om gaven, hvorved denne står i en uændret situation over for 

virksomheden såvel som forbrugerne. 

 

Nedenstående analyse vil under inddragelse af spilteori analysere denne beslutningsmæssige 

problemstilling og udlede, hvilken nytte influenceren får, afhængigt af, om der  udarbejdes et opslag, 

og hvorledes dette opslag udformes.  

 

Der er tale om et simplificeret eksempel på virkeligheden, der er baseret på en række forudsætninger, 

som gør det muligt at forudsige spillernes handlinger ved hjælp af beslutningstræ. Spilteorien i 

nærværende afhandling udformes på baggrund af separate to spil, hvorunder der henholdsvis tages afsæt 

i influenceren og virksomheden samt influenceren og forbrugeren. 

 

3.8.1.  Sekventielt spil  

3.8.1.1.  Forudsætninger for spilteori  

Spilteori har til formål at forudsige spillernes strategier, hvorfor det er nødvendigt, at de pågældende 

spil baseres ud fra nogle nærmere fastsatte forudsætninger335, da disse muliggør, at spillernes strategier 

kan identificeres og beskrives på en præcis måde336. Nærværende afhandling vil udforme to spil. Spil 1 

vil have sit afsæt i influenceren og virksomheden, hvorefter spil 2 vil udformes på baggrund af de, i spil 

1, udledte resultater. Spil 2 vil have sit afsæt i influenceren og forbrugeren. Antagelserne for spil 2 vil 

uddybes, efter spil 1 er blevet løst.  

 

I afsnittets sekventielle spil antages det, at influenceren i begge spil, ved at  udarbejde et opslag, skal 

afholde en tidsmæssig omkostning svarende til 𝛼. Det er antaget, at det alene er influenceren, der har 

indflydelse på, hvorledes der bliver  udarbejdet et opslag om gaven.  

 

Begge spil vil belyse, hvordan en influencer vil agere, når denne modtager en gave. Spillene tager ikke 

højde for at vurdere, hvordan en influencer bør agere, men snarere hvordan denne vil agere her-og-nu. 

Det er dog bekendt, at udfaldet af influencerens beslutning netop er afhængigt af, om problemstillingen 

anskues på kort eller langt sigt, og at det navnlig har indflydelse på, hvorledes nytten udledes. I 

nærværende spil er ‘kort sigt’-perspektivet anvendt til spillets udformning med det formål at analyse og 

klarlægge, hvorledes en influencer på nuværende tidspunkt håndterer at modtage en gave. Opsamlingen 

af spillet vil ydermere omfatte en diskussion af, hvilke implikationer det kortsigtede perspektiv vil have 

                                                
335 Knudsen, 1997, s. 102 
336 Ibid. 
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på langt sigt. Formålet er dermed at afdække og diskutere eventuelle beslutningsmæssige 

problematikker, som gør sig gældende, når ‘langt sigt’-perspektivet inddrages. 

 

3.8.2.  Spillerne  

Alle spillerne i nærværende spil forudsættes at være ubegrænset rationelle337, og de antages derfor at 

træffe den mest optimale strategi for dem, ud fra forudsætningen om, hvad den anden spillers strategi 

er. Da spillet opbygges som et sekventielt spil, træffer den ene spiller sin beslutning først, og derefter 

har den anden spiller mulighed for at træffe sit valg338. I spil 1 beskrives spiller 1 som SS, og spiller 2 

som virksomheden Nutella (herefter: Nutella). I spil 2 er spiller 1 SS, mens spiller 2 er forbrugeren. I 

spil 1 vil SS være spiller 1 og dermed være den part, der først træffer beslutning om, hvorvidt der skal  

udarbejdes et opslag om gaven. I spil 2 vil det ligeledes være SS, der er spiller 1. Dette synes 

velbegrundet, fordi virksomheder i den virkelige verden ofte sender gaver 339 til influencers og på 

baggrund af influencerens ageren indgår kommercielle samarbejder med denne, samt at forbrugeren 

altid vil være spiller 2 i den virkelige verden, da disse vil træffe en beslutning på baggrund af, hvad 

influenceren foretager sig.  

 

3.8.3. Antagelser i spil 1  

I spil 1 det antages det, at såfremt SS vælger at  udarbejde et opslag om gaven, vil det i fremtiden 

medføre et kommercielt samarbejde mellem hende og Nutella. Dette betragtes som en rimelig antagelse, 

fordi det oftest er sådan, et kommercielt samarbejde starter340. Det lægges således implicit til grund, at 

der forekommer en økonomisk gevinst for SS. Spil 1 ser dermed bort fra den omstændighed, at der i 

virkeligheden ikke nødvendigvis vil opstå et fremtidigt samarbejde mellem SS og Nutella alene, fordi 

SS udarbejder et opslag om gaven, som er modtaget fra virksomheden. Et fremtidigt kommercielt 

arbejde vil ydermere ikke nødvendigvis omfatte en økonomisk gevinst for SS i form af penge. Dette 

kan desuden udgøre et spil i sig selv. Med andre ord vil det antages, at der i nærværende spil kun 

foreligger to valgmuligheder for SS, navnlig 1) at udarbejde et opslag om gaven eller 2) ikke udarbejde 

et opslag om gaven. Desuden antages det, at der for SS er nogle omkostninger forbundet med at 

udarbejde et opslag.  

 

                                                
337 Eide & Stavang, 2014, s. 124  
338 Eide & Stavang, 2014, s. 124  
339 Bureaubiz, 2016: Undgå skjult-reklame-fælden, når du samarbejder med influencers 
340 DR, 2018 - De unge stjerner er blevet big business 
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3.8.3.1.  Spillernes handlinger i spil 1  

I nedenstående afsnit vil hver spillers handlinger fremgå, hvor der i det efterfølgende vil være en 

uddybende forklaring af spillernes individuelle strategier.  

 

SS’s handlingsmuligheder i spil 1 kan opstilles som følgende:  

1. Vælge at udarbejde et opslag  

2. Vælge ikke at udarbejde et opslag.  

 

Nutella har på baggrund af SS’s strategier følgende handlingsmuligheder:  

1. At indgå fremtidigt kommercielt samarbejde med SS, som Nutella, jf. antagelsen i afsnit 

1.3.2., vil gøre hvis SS vælger at  udarbejde et opslag om gaven.  

2. Ikke indgå et fremtidigt kommercielt samarbejde med SS, som virksomheden, jf. antagelsen i 

afsnit 1.3.2, vil vælge, hvis SS ikke  udarbejder et opslag herom.  

 

3.8.3.2.  Spillernes strategier samt udfald i spil 1  

Spillerne antages i dette spil at være rationelle, hvorfor spillerne vil vælge den strategi, som giver 

spillerne det størst mulige payoff på baggrund af deres præferencer341. Strategierne i spil 1 fremgår af 

nedenstående figur og uddybes efterfølgende.  

 

Strategierne i nærværende spil mellem SS og Nutella fremgår af figur 1 og uddybes efterfølgende.  

 

 

Udfald 1  

SS får gaven, G, tilsendt af Nutella. Det positive fortegn er et udtryk for, at SS får gaven. SS får dernæst 

en profit i form af et fremtidigt samarbejde, + 𝜋. Heri forudsættes det, at et fremtidigt samarbejde 

                                                
341 Eide & Stavang, 2014, s. 125 
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indebærer en økonomisk gevinst. Desuden lægges det til grund, at opslaget medfører et højere ‘reach’, 

R, for SS. Såfremt SS ikke udformer et opslag, vil der ikke være mulighed for et fremtidigt samarbejde. 

Dette medfører, at de potentielle gevinster bortfalder. Udarbejdelsen af opslaget, 𝜋, er dermed angivet 

med et +, da det antages at bidrage positivt til SS’s virksomhed. Opslagets tilblivelse kræver dog en 

indsats fra SS, som dermed afholder en tidsmæssig omkostning. Dette er således et udtryk for den tid, 

det vil tage at udforme opslaget om gaven, og angives med symbolet 𝛼, som i denne sammenhæng er 

negativ.  

 

Udfald 2  

SS vil herunder stadigvæk modtage gaven, + G, som dermed fortsat er angivet som positiv. Der vil dog, 

modsat udfald 1, ikke være mulighed for et fremtidigt samarbejde, 𝜋 , da Nutella, grundet SS’s 

manglende omtale af gaven, ikke vil indgå i et fremtidigt samarbejde, og der foreligger dermed ikke en 

forventet fremtidig gevinst. Af den årsag angives 𝜋 med negativt fortegn i dette udfald. Vælger SS ikke 

at udarbejde et opslag, vil det medføre, at der ikke opnås et højere ‘reach’, hvorfor denne er negativ. Da 

SS ikke udarbejder opslaget, vil der dog ikke foreligge en tidsmæssig omkostning, og 𝛼 er dermed 

positiv.  

 

3.8.4.  Løsningsmekanismer  

Afhængigt af, hvilket spil der anvendes, forekommer der forskellige løsningsmekanismer. 

Løsningsmekanismerne søger alle at identificere den konstellation af strategier, som spillerne med 

stor sandsynlighed selv ville vælge342. Formålet med anvendelsen af løsningsmekanismerne er at 

forudse, hvilken beslutning spillerne vil træffe.  

 

I spilteori antages det, at spillerne udviser individuel rationel adfærd, hvorfor spillerne vil vælge den 

strategi, der giver det største payoff343. Payoff er de værdier, der findes ved ’slutpunkterne’. Givet 

forudsætningen om nyttemaksimering vil hver af spillerne til enhver tid vælge det payoff, der giver 

den enkelte spiller den højeste forventede nytte. Med andre ord udtrykker et højere payoff et mere 

foretrukket udfald344. En spillers payoff kan også have en negativ værdi, hvilket betyder, at den 

forventede nytte er negativ.  

 

                                                
342 Knudsen, 1997, s. 94 
343 Ibid. 
344 Watson, 2013, s. 15 
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3.8.4.1.  Nash ligevægt  

En Nash-ligevægt er den konstellation af strategier, hvor ingen spiller kan opnå et bedre payoff givet 

den anden spillers strategi345. Når der foreligger en Nash-ligevægt, har ingen spiller incitament til at 

ændre dennes strategi, da denne ikke har mulighed for at opnå et større payoff andetsteds. Dette 

postulat lægges til grund, da det antages, at spillerne er rationelle, hvorfor de ønsker at vælge den 

strategi, der giver det højest mulige payoff.  

 

Et sekventielt spil, som anvendes i nærværende eksempel, kan opdeles i en række underspil, og 

spillets Nash-ligevægt kan identificeres ved anvendelse af baglæns induktion. I denne kontekst kaldes 

disse ‘underspils perfekte Nash-ligevægte’346. Spillers underspils perfekte Nash-ligevægte udledes i 

afsnit 3.8.6. 

 

3.8.4.2.  Baglæns Induktion  

Baglæns induktion er en måde, hvorpå et ekstensivt spil med perfekt og komplet information løses347, 

hvilket ligeledes er gældende for afhandlingens spil. Spillet løses ved at analysere spillet bagfra, hvor 

de endelige payoffs fremgår. På baggrund af antagelserne om spilteori er det derfor muligt at 

forudsige, hvilket af disse payoffs hver spiller vil vælge, da de hver især altid vil vælge det payoff, 

som er mest fordelagtigt – det vil sige det udfald, som giver det størst mulige payoff348. Når 

beslutningspunktet med det højeste payoff er valgt, vælges det næstsidste beslutningspunkt, hvor der 

igen tages stilling til, hvilket af de to payoffs der er højest. Dette gentages indtil spillets rod, hvormed 

spillet er løst.  

 

3.8.5.  Spil 1’s løsninger  

Afhandlingens spil 1 vil løses ved hjælp af baglæns induktion, hvorved udfaldenes relative ændring vil 

sammenlignes med udgangspunktet i udfald 1, der således vil være spillets sammenligningspunkt. 

Udfald 1’s payoff for SS vil betegnes med indekstal 100. Dette er med afsæt i antagelsen om, at SS kun 

tjener penge på kommercielle samarbejder, hvorfor dette i udgangspunktet vil medføre den største nytte. 

Pilene ↑ og ↓ er en indikation på de øvriges udfalds ændring i payoff. Det vil i analysen antages, at både 

pilen op og ned indikerer en henholdsvis relativ stigning eller et relativt fald på 1. Derfor vil følgende 

gøre sig gældende:  

 

100 >  100 ↓  

                                                
345 Knudsen, 1997, s. 96 
346 Dutta, 1999, s. 198 
347 Knudsen, 1997, s. 97 
348 Knudsen, 1997, s. 98 
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100 ↓  > 100 ↓↓ 

 

Tallet 0 vil anvendes i de situationer, hvor et punkt i formlen hverken har en positiv eller negativ 

betydning for det samlede payoff sammenlignet med udfald 1. Med andre ord vil 0 indikere en status 

quo situation.  

 

Influenceren vælger at  udarbejde et opslag om gaven (udfald 1):  

Såfremt SS vælger at udarbejde et opslag om gaven, vil hun under alle omstændigheder modtage gaven. 

Dernæst vil hun opnå et fremtidigt 𝜋. Omvendt vil SS have en omkostning i tid svarende til 𝛼 ved at 

udarbejde opslaget. 

 

SS’s payoff for udfald 1 ser således ud:  

(𝐺 +  𝜋 + 𝑅) −  𝛼             =               100               

 

Influenceren vælger ikke at udarbejde et opslag om gaven (udfald 2):  

Såfremt SS vælger ikke at  udarbejde et opslag om gaven fra virksomheden, vil hun alligevel have 

opnået en vinding i form af produktet, som den modtagne gave består af. SS vil dog gå glip af de 

fremtidige kommercielle samarbejdsmuligheder, som ville være forekommet ved udarbejdelsen af et 

opslag og vil ydermere ikke opnå et højere ‘reach’ på baggrund af opslaget. Omvendt vil SS ikke skulle 

afholde tidsmæssige omkostninger, som ellers ville være forbundet med opslagets tilblivelse. 

 

Hvis SS vælger denne strategi, vil det have følgende effekt på hendes payoff sammenlignet med 

udfaldet i udfald 1, jf. ovenstående:  

 

=   0    ↓        ↓        ↑           =              100 ↓            

   (𝐺 −  𝜋 −  𝑅) + 𝛼              

 

Det endelige payoff for SS ved udfald 1 er således 100 ↓, hvilket er ↓ mindre end 100  

 

3.8.6.  Spil 1’s samlet resultat   

På baggrund af ovenstående kan det udledes, at SS vil vælge udfald 1 og således udarbejde et opslag 

om den modtagne gave. I afsnit 3.3 blev det endvidere lagt til grund, at en influencer som resultat af 

’the norm of reciprocity’ vil føle sig forpligtet til at udarbejde et opslag omhandlet gaven. Dette skyldes 

blandt andet, at influenceren føler en forpligtelse og et behov for at ‘gengælde’ virksomhedens 

gavefremsendelse ved en omtale af det respektive produkt. Dette er ikke indregnet i spillet, da der ikke 

er tale om en variabel, som er afhængig af spillernes beslutninger, men derimod en generel observeret 
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tendens i influencerens adfærd. Dog understøtter ‘normen’, at der vil blive udarbejdet et opslag, hvorfor 

det også er et belæg for spillets resultat, som indikerer, at udfald 1 vil være at foretrække.  

 

Spil 2 vil dernæst have til formål at klarlægge, om SS vil markere det pågældende opslag med en 

‘disclaimer’. Spillet vil dermed have til hensigt udlede, hvor SS opnår den største nytte, og dermed 

kortlægge, hvorledes denne vil agere.  

 

3.9.  Antagelser i spil 2  

I spil 2 vil det antages, at der ikke nødvendigvis foreligger et krav om, at SS juridisk skal markere et 

opslag om en gave, til trods for at det i den juridiske analyse blev lagt til grund, at dette under visse 

omstændigheder vil være tilfældet. Begrundelsen herfor er, at de juridiske regler ikke er entydige, og 

at dette derfor beror på en konkret vurdering fra sag til sag. Spillet vil derimod bygge på en antagelse 

om, at der er en potentiel risiko for at få en bøde, såfremt SS ikke markerer sit opslag som en gave. I 

spillet vil det desuden antages, at vægtningen mellem SS’s henholdsvis redaktionelle og kommercielle 

indhold ikke er oplyst, og vi er således ikke bekendt med balanceringen af dette. Dette medfører, at 

forbrugernes troværdighed samt følelse af oplysning af produktet kan være negativ, men at dette ikke 

resulterer i, at vedkommende vælger at ‘unfollow’ SS. Desuden vil det antages, at hvis influenceren 

vælger at markere opslaget, vil der forekomme en meromkostning i tid svarende til 𝛼𝑜𝑝𝑠𝑙𝑎𝑔. 

 

3.9.1.  Spillernes handlinger i spil 2  

I nedenstående afsnit vil hver spillers valgmuligheder fremgå, hvor der i det efterfølgende vil være en 

uddybende forklaring af spillernes individuelle strategier.  

SS handlingsmuligheder i spil 2 kan opstilles som følgende:  

 

1. Vælge at markere opslaget som en gave.  

2. Vælge ikke at markere opslaget som en gave.  

  

 Forbrugeren har, på baggrund af SS’s handlinger, følgende handlemuligheder:  

1. ’Unfollow’, hvis opslaget er markeret.  

2. ’Fortsat follow’, hvis opslaget er markeret.  

3. ’Unfollow’, hvis opslaget ikke er markeret.  

4. ’Fortsat follow’, hvis opslaget ikke er markeret. 
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3.10.  Spillernes strategier samt udfald i spil 2  

Spillerne antages i dette spil at være rationelle, hvorfor spillerne vil vælge den strategi, som giver 

spillerne det størst mulige payoff på baggrund af deres præferencer349. Strategierne i spil 1 fremgår af 

nedenstående figur og uddybes efterfølgende.  

 

Strategierne i nærværende spil mellem SS og forbrugerne fremgår af nedestående figur 2 og vil 

efterfølgende uddybes.  

 

 

 

Udfald 3  

I henhold til afsnittene 3.5.1-3.5.3 er det blevet udledt, at forbrugernes troværdighed, T, til at 

influencerens opslag er et udtryk for dennes oprigtige oplevelse med produktet, mindskes ved 

kommercielt samarbejde. Afsnittet fandt i relation hertil endvidere, at der var sammenligningsgrundlag 

mellem en gavemodtagelse og kommercielt samarbejde. I spillet vil der derfor tages afsæt i, at et 

markeret opslag vil medføre, at troværdigheden, T, er faldende, samt at forbrugerne vil opleve opslaget 

som mindre oplysende end ved et ‘organisk’ opslag. På baggrund heraf er T negativ. I forlængelsen 

heraf blev det i afsnit 3.5.1 lagt til grund, at forbrugerne anser et markeret opslag som mindre 

‘hjælpsomt’ og dermed også mindre oplysende i sammenligning med et organisk opslag. At forbrugerne 

ikke føler sig oplyst ved markerede opslag, udtrykkes i udfald 3 med - O. Som det blev udledt af 

undersøgelsen i afsnittene 3.5.1-3.5.3, afgøres forbrugerne interesse i at følge influenceren blandt andet 

af, om vægtningen mellem det redaktionelle og kommercielle indhold fortsat findes tilfredsstillende. 

                                                
349 Eide & Stavang, 2014, s. 125 
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Når en forbruger vælger at unfollow en influencer, medfører dette dermed, at influenceren mister en 

følger, hvorfor - F.  

 

SS vil fortsat skulle afholde tidsmæssige omkostninger, 𝛼 , på at udarbejde opslaget, hvortil der 

estimeres en yderligere tidsomkostning, 𝛼𝑜𝑝𝑠𝑙𝑎𝑔, på at skulle udarbejde et markeret opslag. Disse er 

således begge negative. Et markeret opslag vil dog eliminere risikoen for, at SS får en bøde, B, som 

dermed er positiv. 

 

Udfald 4  

Givet resultaterne fra undersøgelsen i afsnittene 3.5.1-3.5.3, vil forbrugernes troværdighed til 

influenceren ligeledes være faldende i udfald 4, -T. Det antages ydermere, at forbrugerne vil opleve, at 

influenceren er mere gennemsigtig vedrørende opslagets karakter. Alligevel vil dette ikke resultere i, at 

forbrugerne vil føle sig oplyst omkring selve produktet, hvorfor de ikke vil anse opslaget som 

oplysende, - O. Dette skyldes primært, at de er bevidste om, at omtalen er baseret på en gavemodtagelse, 

og dette vil dette medføre, at forbrugerne anser opslaget som et resultat af, at influenceren er motiveret 

af eksterne faktorer og ikke af et ønske om at oplyse dem om produktets egenskaber. Forbrugerens 

interesse i at følge influenceren afgøres blandt andet af, om vægtningen mellem det redaktionelle og 

kommercielle indhold fortsat findes tilfredsstillende350. Da det ikke vides, hvad influenceren førhen har 

lagt op, vil et markeret opslag ikke alene være ensbetydende med, at forbrugerne stopper med at følge 

influenceren. I nærværende antages det derfor i udfald 4, at forbrugerne fortsat følger influenceren, 

hvorfor + F. Med andre ord kan troværdigheden til influenceren godt være negativ, samt at forbrugeren 

ikke føler sig oplyst om produktet, men at dette ikke har den konsekvens, at forbrugeren stopper helt 

med at følge influenceren.  

 

Opslagets udarbejdelse vil i denne sammenhæng fortsat kræve, at der afholdes en tidsomkostning i 

forbindelse med opslagets udarbejdelse såvel som ved tilføjelse af markeringen, som angiver, at 

opslaget beror på en gave, 𝛼  og 𝛼𝑜𝑝𝑠𝑙𝑎𝑔  er således begge med negativt fortegn. Ved markering 

foreligger der fortsat ikke risiko for, at SS potentielt modtager en bøde, + B.  

 

Udfald 5  

Hvis SS  udarbejde et opslag og vælger ikke at markere dette, vil troværdigheden fra forbrugerne til 

SS fortsat være positiv, hvorfor denne er positiv. Uanset om SS ikke markerer sit opslag, vil der altid 

være en sandsynlighed for, at forbrugerne ikke føler sig tilstrækkeligt oplyst, hvorfor O er negativ, 

samt F. Desuden vil SS fortsat have en omkostning svarende til 𝛼, men ikke de ekstra omkostninger, 

                                                
350 Bureaubiz, 2018 - Influencers big business og autencitet 
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der foreligger ved at markere opslaget, svarende til 𝛼𝑜𝑝𝑠𝑙𝑎𝑔. Derudover vil der være en sandsynlighed 

for, at SS får en bøde, fordi hun vælger ikke at markere opslaget som værende en gave.  

 

Udfald 6  

Som det blev lagt til grund i afsnit 3.6, oplever forbrugere ‘organiske’ opslag som mere relevante end 

kommercielle opslag. Et opslag, som ikke er markeret, vil i høj grad have samme udformning som et 

‘organisk’ opslag. Når undersøgelsen fra BBC Radio 4 bemærker, at mange forbrugere oplever, at det 

er svært at gennemskue, hvornår et opslag er baseret på et kommercielt grundlag, vil det antageligt også 

omfatte de situationer, hvor en influencer har udarbejdet et gaveopslag og ikke markeret dette351. Når 

opslaget ligner et almindeligt redaktionelt opslag, vil forbrugernes troværdighed samt følelse af at have 

fået oplysning om et givent produkt tilsvare en situation, hvor opslaget er udarbejdet alene på baggrund 

af forbrugerens oplevelse med produktet. Under forudsætning af, at forbrugeren anser opslaget som 

relevant, vil det derfor medføre en stigende troværdighed samt en følelse af at have opnået oplysning. 

Det vil i nærværende medføre, at både T og O er positive. Det er vigtigt at understrege, at dette dog i 

høj grad er et resultat af, at forbrugerne ikke er bekendte med, at opslaget er udarbejdet på baggrund af 

en gave.  

På baggrund af den positive troværdighed samt følelsen af at blive oplyst vil SS fortsat bevare 

forbrugeren, hvorfor F er positiv.  

 

Der afholdes ydermere en tidsmæssig omkostning i forbindelse med udarbejdelsen af selve opslaget, 

men da det ikke markeres, foreligger der i denne sammenhæng ikke en yderligere omkostning ved at 

skulle tilføje en ‘disclaimer’, − 𝛼, men + 𝛼𝑜𝑝𝑠𝑙𝑎𝑔. Når SS ikke markerer et opslag, er der ligeledes en 

risiko for, at hun får en bøde, hvorfor B er negativ.  

 

3.11.  Spil 2’s løsninger  

Spil 2 vil løses ved hjælp af baglæns induktion på samme måde som spil 1, jf. afsnit 3.8.4. Udfald 6 vil 

være spillets sammenligningsgrundlag og betegnes derfor med indekstal 100.  

 

÷ markering samt forbrugeren fortsat følger SS (udfald 6)  

Såfremt SS udarbejder et opslag om gaven uden at tilføje en ’disclaimer’, vil troværdigheden stige hos 

forbrugerne, hvilket skyldes, at de ikke får kendskab til, at opslaget er udarbejdet på baggrund af en 

gave. Under forudsætning af at forbrugerne oplever opslaget som relevant, vil de i udgangspunktet 

derfor betragte det som oplysende og oprigtigt. Det vil også medføre, at de fortsat følger SS. I 

                                                
351 Undersøgelse fra Britiske BBC Radio 4 - Most Shoppers mistrust influencers, says Savvy survey for the BBC 
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forbindelse med udarbejdelsen af opslaget skal der afholdes en tidsomkostning, men SS vil dog spare 

den tid, som ellers ville være forbundet med at skulle markere opslaget som en gave. Der vil dog 

foreligge en potentiel risiko for, at SS får en bøde som resultat af den manglende markering. 

 

SS’s payoff for udfald 6 ser således ud: 

=  + 𝑇 + 𝑂 + 𝐹 −  𝛼 +  𝛼𝑜𝑝𝑠𝑙𝑎𝑔 − 𝐵              =               100 

 

÷ markering samt forbrugerne stopper med at følge SS (udfald 5)  

Til trods for at SS ikke markerer sit opslag som en gave, vil der fortsat være en risiko for, at forbrugerne 

ikke føler sig oplyst. Dette kan medføre, at forbrugeren stopper med at følge SS. Troværdigheden over 

for SS’s indhold påvirkes dog ikke umiddelbart negativt og vil således fortsat være positiv, da 

forbrugerne ikke er bekendte med, at opslaget er udarbejdet som resultat af en gave. SS vil endvidere 

skulle afholde tidsomkostninger i forhold til udarbejdelsen af selve opslaget, men undgår at afholde den 

ekstra tidsmæssige omkostning, som er forbundet med at skulle markere opslaget. Da opslaget ikke er 

markeret, vil der ydermere foreligge en risiko for, at denne får en bøde.  

 

Såfremt SS vælger denne strategi, vil det have følgende virkning på SS’s payoff sammenlignet med 

udfaldet i udfald 6: 

 

=       0     ↓      ↓       0        0                0            =               100 ↓↓ 

=  + 𝑇 + 𝑂 + 𝐹 −  𝛼 +  𝛼𝑜𝑝𝑠𝑙𝑎𝑔 − 𝐵             

 

Det endelige payoff for SS ved udfald 5 er således 100 ↓↓, hvilket er ↓↓ mindre end 100. 

  

Markering samt forbrugeren fortsat følger SS (udfald 4)  

Såfremt SS vælger at udforme et markeret opslag, vil troværdigheden falde, og forbrugeren vil ikke føle 

sig oplyst. Dette er et resultat af, at SS har markeret opslaget som en gave, hvorved forbrugerne vil 

betvivle hendes intention med at udarbejde opslaget og deri betvivle indholdets oprigtighed. Dog vil 

den faldende troværdighed samt den manglende oplysning vedrørende produktet ikke nødvendigvis 

betyde, at forbrugeren stopper med at følge SS, hvorfor denne fortsat er positiv. SS vil stadigvæk skulle 

afholde en omkostning i tid ved at udarbejde opslaget samt yderligere tidsmæssige omkostninger i 

forbindelse med markering af heraf. Ved at markere opslaget foreligger der dog ikke en sandsynlighed 

for at få en bøde, og dette anses som en vinding for SS.  

 

Vælger SS at markere sit opslag, vil det have følgende indvirkninger på SS’s payoff sammenlignet med 

SS’s pay-off i udfald 6:  
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=  ↓       ↓        0       0     ↓                  ↑             =              100 ↓↓↓↑ 

 − 𝑇 −  𝑂 +  𝐹 −  𝛼 − 𝛼𝑜𝑝𝑠𝑙𝑎𝑔 + 𝐵 

 

Det endelige payoff for SS ved udfald 4 er således 100↓↓↓↑, hvilket er ↓↓ mindre end 100. 

 

Markering samt for forbrugeren stopper med at følge SS (udfald 3)  

Som det tilsvarende blev udledt ved udfald 4, vil markering af et opslag betyde, at forbrugernes 

troværdighed til SS mindskes, og de vil endvidere ikke vil opleve, at de bliver oplyste omkring 

produktet, idet de vil betvivle SS’s intention med at udarbejde opslaget. Desuden vil SS her miste 

forbrugerens follow, hvorfor F er negativ. Desuden vil der, som det ligeledes var tilfældet ved udfald 4, 

skulle afholdes tidsomkostninger i relation til opslagets udformning samt den ekstra omkostning, der er 

forbundet med at markere opslaget. Det betragtes igen som en vinding, at der ikke foreligger en 

sandsynlighed for, at SS modtager en bøde. 

 

Denne strategi har følgende påvirkning på SS’s payoff sammenlignet med SS’s payoff i udfald 6:  

   

=   ↓       ↓       ↓        0     ↓                  ↑        =               100 ↓↓↓↓↑  

  − 𝑇 − 𝑂 −  𝐹 −   𝛼 − 𝛼𝑜𝑝𝑠𝑙𝑎𝑔 + 𝐵 

 

Det endelige payoff for SS ved udfald 3 er således 100 ↓↓↓↓↑, hvilket er ↓↓↓ mindre end 100. 

 

3.12. Opsamling på spillet  

Ud fra ovenstående kan spillets fire udfald nu sammenlignes med udgangspunkt i udfald 6, hvilket er 

opsummeret og illustreret nedenfor i tabel 2: 
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Spiltræet illustrerer, at nytten for SS er størst ved ikke at markere sit opslag, og at forbrugeren fortsat 

følger SS. Med andre ord anses udfald 6 som det resultat, der medfører, at SS opnår den største nytte 

nu og her. Dog skal det bemærkes, at SS gerne vil profitmaksimere på langt sigt. Samtidig skal det 

bemærkes, at alle faktorerne har påvirkning på SS’s nytte samt vægtes lige. Fx. kan man sætte 

spørgsmålstegn ved, om risikoen for at få en bøde i udfald 5 og 6 burde sidestilles med, at en forbruger 

har faldende tillid til en influencer, når denne markerer gaveopslaget, jf. udfald 3 og 4. Ydermere kan 

man sætte spørgsmålstegn ved, om den ekstra omkostning, 𝛼𝑜𝑝𝑠𝑙𝑎𝑔 , der i spiltræet antages at være 

forbundet med et markeret opslag, kan have den tilsvarende negative omkostning som ved 

udarbejdelsen af et opslag, 𝛼. 

 

Som det i den præsenterede case i 3.1 endvidere er antaget, ønsker SS en langsigtet profitmaksimering, 

og denne omstændighed foranlediger ydermere, at der sættes spørgsmålstegn ved det samlede udfald af 

ovenstående spil. Dette omfatter blandt andet en overvejelse af, om den potentielle risiko for at modtage 

en bøde tilsvarende vil have fremtidige negative indvirkninger på de ellers nuværende positive faktorer 

under udfald 5 og 6; Troværdighed, oplysning samt følgere. En væsentlig overvejelse kunne således 

omfatte, at den omstændighed, hvor en SS modtager en bøde, vil kunne få fatale konsekvenser på 

længere sigt. Konsekvensen kunne være, at forbrugernes troværdighed såvel som følelse af oplysning 

ikke længere vil være positiv, og at de af den årsag vil stoppe med at følge SS.  

 

Spørgsmålet ligger derfor i, hvorledes det bedste payoff, som er udledt med afsæt i den største nytte nu-

og-her, er den strategi, som SS i sidste ende bør vælge med henblik på en langsigtet profitmaksimering.  
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3.13.  Delkonklusion  

Det økonomiske kapitel har haft til hensigt at udlede, hvordan det kan forventes, at SS vil agere ved en 

gavemodtagelse.  

 

For at besvare denne problemstilling er det indledningsvis blevet kortlagt, hvilke karakteristika der 

ligger til grund for en forbrugers købsadfærd, og disse er blevet undersøgt i forhold til influencers. På 

baggrund af de inddragede studier blev det påvist, at kommercielle opslag har en negativ indvirkning 

på forbrugernes attitude, og argumenterne herfor blev diskuteret i forhold til gavemodtagelsen. 

Analysen fandt, at der var relevante ligheder, som indikerede at forbrugernes attitude tilsvarende ville 

være negativ, hvis en influencer markerede et gaveopslag med en ’disclaimer’.  

 

Med afsæt i ovenstående, har afhandlingen dernæst opstillet to spilteoretiske eksempler i form af et 

beslutningstræ. Herunder blev der foretaget en række antagelser, som har simplificeret spillernes 

virkelige præferencer.  

 

Spil 1 har illustreret, at influenceren opnår en større nytte ved at udarbejde et opslag i modsætning til 

ikke at udarbejde et opslag, og i forlængelse heraf er det igennem spil 2 blevet det påvist, at SS ville 

opnå den største nytte ikke at markere dette opslag med en ’diclaimer’.  

 

Overordnet set blev der i kapitel 3 ikke taget stilling til de juridiske aspekter samt de langsigtede 

økonomiske konsekvenser ved ikke at markere opslaget.  Den integrerede analyse vil, med inddragelse 

af de gældende juridiske retsregler i kapitel 2 og de økonomiske konklusioner draget fra kapitel 3, 

udmønte sig i en sammenfatning/diskussion af, hvad en influencer bør gøre for at optimere sin 

influencer marketing strategi på langt sigt. 
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Kapitel 4. Integreret analyse 

4.1. Indledning  

Afhandlingens integrerede afsnit har på baggrund af konklusionerne fra det juridiske- og økonomiske 

afsnit til hensigt at belyse, hvorledes SS bør agere i den situation, at der foreligger et gaveforhold, når 

der foreligger et ønske om profitmaksimering på langt sigt.  

 

Udgangspunktet er, jf. kapitel 2, at MFL § 6, stk. 4 finder anvendelse for SS i den sitaution at Nutella 

fremsender en gave og der udarbejdes et opslag herom. Det er dog vurderet, at reglen langt fra kan gøres 

gældende for alle influencers, hvorfor der kan forekomme gråzoner. Dette er relevant at inddrage i 

vurderingen af,  hvordan SS bør agere.  

 

Kapitel 3 påviser, at forbrugerne i udgangspunkt er negativt indstillet over for kommercielt indhold. 

Det reducerer forbrugernes tillid til, at indholdet er oprigtigt, hvilket således øger sandsynligheden for, 

at SS mister følgere. Dette er paradoksalt, når SS på den ene side har et mål om at generere en omsætning 

via kommercielle samarbejder, og omvendt er afhængig af populariteten blandt forbrugerne. Spiltræet 

viser at SS vil udarbejde et opslag, som ikke ville blive markeret med en ‘disclaimer’. 

 

Kapitel 4 vil indledningsvis opsummere parametre ikke blev taget hensyn til i udarbejdelsen af 

afhandlingens økonomiske del. Disse parametrer omfatter juridiske såvel som visse økonomiske 

aspekter. Særligt de juridiske er udeladt som følge af adskillelsen mellem afhandlingens juridiske og 

økonomiske kapitel. Dernæst vil kapitlet analysere mekanismer, som kan bidrage til en forståelse af den 

observerede adfærd, som blev udledt i spiltræet i kapitel 3.  

 

Afhandlingens kapitel 4 vil afslutningsvis omfatte en vurdering af, hvordan SS bør agere, givet de 

juridiske- såvel som økonomiske dragede konklusioner. 

 

4.2. Ændrer spillets udfald sig, nu MFL § 6, stk. 4 finder anvendelse?  

Nedenstående afsnit vil diskutere, hvilken betydning det har for spiltræets udledte konklusion, at SS, jf. 

kapitel 2, skal markere sit opslag.  

 

4.2.1. Bøde-sanktionen  

Spiltræet i kapitel 3 blev udarbejdet ud fra en præmis om, at der forelå en sandsynlighed for, at SS ville 

modtage en bøde for et umarkeret opslag. Inddragelsen af de juridiske konklusioner ændrer 
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omstændighederne, og en manglende markering af gaven vil derfor medføre en overtrædelse af MFL § 

6, stk. 4 - SS vil med sikkerhed få en bøde ved manglende markering352.  

  

Som det i indledningen til den juridiske analyse blev nævnt, er FOM i gang med at iværksætte en større 

kontrolindsats på området for influencers. Det betyder således, at der indtil videre kun er blevet givet 

advarsler til youtube-stjerner og bloggere353. På mange måder er det derfor uvist, hvordan en bøde vil 

påvirke forbrugernes attitude i forhold til en influencer. I en branche hvor troværdighed anses som et af 

de væsentligste succesparametre, må det dog formodes, at en bøde vil have en særdeles negativ 

indvirkning på forbrugernes attitude og tillid til influenceren. Hvis man sammenligner 

bødeproblematikken med emnet ’falske følgere’, som er et emne, der modsætningsvis har været 

genstand for meget omtale354, er det interessant, at både influencerbureauer og Dansk Erhverv påpeger, 

at der kan være store konsekvenser forbundet med, at en influencer køber sig til ’falske følgere’355. 

Konsekvensen består i, at tilliden til influencerne udhules – dette gælder for forbrugerne såvel som 

virksomhederne. Med andre ord opstår der en situation hvor forbrugerne sætter spørgsmålstegn ved 

indholdets oprigtighed, og virksomhederne betvivler, at den pågældende influencer er så 

indflydelsesrig, som antallet af følgere indikerer356. Anvendes denne argumentation analogt i forhold til 

en situation, hvor en influencer får en bøde, kan der tilsvarende argumenteres for, at denne negative 

effekt ved at få en bøde for en manglende markering vil være mere markant end ved  at udarbejde et 

markeret kommercielt opslag, idet der kan sås mistillid hos både forbrugerne og virksomhederne.  

 

 

4.3. Hvilke mekanismer kan forklare, at SS ender i udfald 6? 

Nedenstående afsnit har til hensigt at forklare, hvilke mekanismer der gør, at SS vil ende i udfald 6. 

Hertil vil inddrages et langsigtet perspektiv.  

 

4.3.1. Standard rationalitetsmodellen i kontrast til adfærdsøkonomien 

’Homo economicus’ ligger til grund for standardmodellen i økonomisk teori. Det betyder, at det 

økonomiske menneske ingen begrænsninger har, hvad angår beslutningskompetencer. Der kan derfor 

altid træffes fuldt ud rationelle beslutninger. Dernæst foreligger der fuld viden om både nutidige og 

fremtidige nytteværdier357. Desuden kan mennesket vælge mellem samtlige mulige alternativer og 

                                                
352 Forbrugerombudsmanden - Manglende markering medfører en bøde  
353 DR, 2018 - Ombudsmanden har skånet unge stjerner: Nu kommer razziaen mod skjulte reklamer 
354 Dansk Erhverv: Små virksomheder risikerer at blive snydt af falske influencere; Likes og følgere som valuta: Unge køber sig populære på 
sociale medier 
355 Dansk Erhverv: Små virksomheder risikerer at blive snydt af falske influencere 
356 Ibid. 
357 Knudsen, 2011, s. 19  
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vælge det alternativ med højest nytteværdi 358 . I medfør heraf antager modellen også, at aktører 

forudsætter, at de øvrige aktører agerer rationelt. Der er dermed tale om, at ‘rationalitet’ er ‘common 

knowledge’ i det økonomiske system359. Denne formodning er nødvendig i et system med gensidigt 

afhængige beslutningstagere. Uden denne antagelse vil det ikke være muligt at forudsige, hvordan ens 

modspiller vil agere, og dermed vil det ikke kunne antages, at udfaldet vil være en rationel beslutning. 

 

Modsætningsvis bygger adfærdsøkonomien på antagelsen om, at agenter altid har begrænsede 

beslutningsressourcer360. Det skyldes, at der er knaphed på opmærksomhed, beregningskapacitet og 

hukommelse. Som konsekvens antager adfærdsøkonomien et standpunkt, som bygger på, at agenter 

altid er begrænset rationelle, og de vil af den årsag søge at satisfiere snarere end at maksimere361. 

Yderligere antagelser i adfærdsøkonomien kan findes i kapitel 1, afsnit 4.3.1.  

 

4.3.1.1. Observerede der rationel adfærd i kapitel 3? 

Når resultaterne fra kapitel 3, i et langsigtet perspektiv, ikke kan anses som den optimale beslutning for 

SS, er det fordi, de strider imod forudsætningen om rationel adfærd. I medfør heraf vælger SS ikke det 

alternativ, som har den største nytte på lang sigt. Dette indikerer, at SS ikke formår at basere sin 

beslutning på baggrund af nutidige såvel som fremtidige nytteværdier. De forskellige alternativer 

vægtes ikke i forhold til hinanden. Standardmodellen antager endvidere, at der foreligger en ‘common 

knowledge’-rationalitet i det økonomiske system. Resultaterne i kapitel 3 peger i retning af, at disse 

forudsætninger ikke kan gøres gældende i det præsenterede beslutningsproblem, som blev gjort 

gældende i spilteorien jf. afsnit 3.10. Diskussionen af spillets udfald indikerer derimod, at der i et 

langsigtet perspektiv vil være tale om en tabsgivende situation for SS såvel som forbrugeren. For SS vil 

de langsigtede konsekvenser omfatte en mindsket tillid. Foreligger der en manglende gennemsigtighed 

i opslagene, vil det på sigt angiveligt have konsekvenser for både det kommercielle og redaktionelle 

indhold. Endeligt vil dette resultere i, at SS mister følgere, får mindre indflydelse og dermed også en 

mindre profitabel forretning. For begge parter er der altså tale om et tabsgivende udfald, der ikke bærer 

præg af rationel ageren i forhold til fremtidige konsekvenser eller afvejning af fremtidige nytteværdier.  

 

I kapitel 3 blev det endvidere kortlagt, at forbrugernes oplevelse af influencerens manglende 

gennemsigtighed var en forklaring på den voksende skepsis. Deres perception og attitude bliver af den 

årsag i høj grad formet ud fra, hvorledes de fortolker influencerens opslag. I medfør heraf bliver det 

urealistisk, at antage en forudsætning om, at begge aktører foretager en rationel beslutning. At spillet 

                                                
358 Knudsen, 2011, s. 18 
359 Knudsen, 2011, s. 23   
360 Knudsen, 2011, s. 29 
361 Knudsen, 2011, s. 29  
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havner i udfald 6, understøtter at virkeligheden for SS og forbrugerne ikke baserer sig på ‘common-

knowledge’-antagelse.  

 

Ved at fastslå, at den observerede adfærd ikke kan anses som rationel, åbnes der tilsvarende op for at 

anvende andre mekanismer til at forklare den observerede ageren. Dette omfatter blandt andet 

adfærdsøkonomiske aspekter. Markedets efterspørgsel på influencers og den omstændighed, at 

forbrugerne anvender disses anbefalinger som en informationskilde i forbindelse med købsbeslutninger, 

kan forklares med afsæt i adfærdsøkonomien. For SS’s vedkommende bærer adfærden desuden præg 

af, at der foreligger begrænsede beslutningsressourcer, som særligt udmønter sig i forhold til manglende 

beregningskapacitet. SS’s adfærd afviger således fra de forudsætninger, som ligger til grund for 

standardmodellens antagelse om rationel adfærd. De bagvedliggende årsager til dette kan blandt andet 

forklares med afsæt i Kahneman og Tverskys ‘Heuristics and Biases’ program362.  

 

4.4. Kahneman og Tverskyes ‘Heuristics and Biases’ program 

Programmet søger at forklare, hvordan hjernen fungerer, når der træffes beslutninger, herunder hvilke 

dele af hjernen, som er aktive ved forskellige typer af beslutninger363. Programmet argumenterer for, at 

vi gør brug af mindst to systemer, når vi træffer beslutninger. Det første system kaldes system 1 og er 

kendetegnet ved, at det er intuitivt og automatisk. System 2 er kendetegnet ved, at det er refleksivt, 

analytisk og kontrolleret. System 1 anvendes ofte, når der træffes beslutninger, som beror på intuition 

eller mavefornemmelse. System 2 gør brug af en mere analytisk og intellektuel tilgang364. Denne 

skelnen er væsentligt, fordi de skøn og beslutningsregler, mennesker foretager, i høj grad foretages med 

afsæt i system 1 og er af den årsag behæftet med potentielle fejlkilder (bias)365. At afdække, om der er 

bias behæftet med beslutningsudfaldet i det økonomiske kapitel, er relevant for at forstå, hvorledes disse 

kan korrigeres (debias).  

 

Indikerer den observerede adfærd, at der gøres brug af heuristikker, behæftet med bias? 

I forhold til SS er der to handlinger, som kunne indikere brugen af heuristikker, og som af den årsag 

potentielt er behæftet med bias. Det indkluderer, at der henholdsvis bliver udarbejdet et opslag om 

gaven, samt at opslaget ikke bliver markeret med en ‘disclaimer’. At der bliver udarbejdet et opslag 

skyldes i høj grad, at SS er underlagt ‘normen om reciprocitet’. ‘Normen om reciprocitet’ er allerede 

omtalt i kapitel 3 og uddybes derfor ikke yderligere i nærværende afsnit. 

 

                                                
362 Knudsen, 2011, s. 40 
363 Knudsen, 2011, s. 41 
364 Ibid. 
365 Ibid.  
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At SS vil vælge at udarbejde et opslag, som ikke er markeret, kan anses som et resultat af flere faktorer 

heriblandt ‘overdreven optimisme’ 366 . I medfør heraf vil SS være overdrevet optimistisk om 

foretagendernes fremtidsudsigter. ‘Overdreven optimisme’ vil endvidere kunne forklare, hvorfor SS er 

villig til at påtage sig den potentielle risiko og konsekvens, som både rent økonomisk er behæftet med 

en bøde og i forhold til den signalværdi, som det sender til forbrugere såvel som virksomheder. 

Ydermere indikerer denne adfærd, at SS er underlagt et såkaldt ‘nutidsbias’ og som følge heraf 

foretrækker en profit i nutiden frem for i fremtiden367. Såfremt SS er bekendt med, at kommercielle 

samarbejder og markering heraf medfører en negativ attitude hos forbrugerne, vil der endvidere kunne 

forekomme en tendens, hvor SS anser markeringen af opslaget som et tabsscenarie. Omvendt anses det, 

ikke at markere opslaget, som et gevinstscenarie, hvilket især har relevans, fordi reglerne er tvetydige, 

og at det således ikke er givet, at der vil forekomme en bøde-sanktion. Med andre ord kan framingen af 

de forskellige beslutningsmuligheder spille en afgørende rolle for SS’s handling. Dette strider endvidere 

imod teorien om rationel adfærd368.  

 

Der findes ligeledes belæg for, at SS lider af ‘tabsaversion’. Markeres opslaget med en ‘disclaimer’ vil 

det, i medfør af artiklernes resultater, betyde, at forbrugernes umiddelbare respons vil være negativ. 

Konsekvensen heraf vil have indflydelse på antal følgere, ‘likes’ og ‘reach’. Dette udfald er ikke et 

ønskværdigt scenerie for SS, som af den årsag vil kunne have en tendens til at udskyde det potentielle 

tab til fremtiden med en forhåbning om, at det ændres. SS vil ligeledes være villig til at påtage sig større 

risici for at opretholde status quo. Dette benævnes også som et ‘status quo bias’. Opleves der et tab i 

fx. følgere, ‘likes’ eller ‘reach’, vil ‘tabsaversionen’ ydermere bevirke, at SS påtager sig en større risiko 

for at opveje dette tab369. Sættes dette i relation til argumenterne om ‘overdreven optimisme’ samt 

‘nutidsbias’ kan disse mekanismer i høj grad forklare, hvorfor SS vil foretrække den kortsigtede 

løsning, som for nærværende er ikke at markere opslaget, uden hensyntagen til om det kan få endnu 

mere negative konsekvenser for foretagendes levedygtighed på længere sigt. 

 

I forlængelse af ovenstående synes det endvidere nærliggende at diskutere om, SS’s ageren er et resultat 

af ‘begrænset viljestyrke’ og ‘selvkontrolsproblemer’ - begge elementer, som udspringer af antagelsen 

om, at en agent har begrænsede beslutningsressourcer370. At udarbejde et markeret opslag vil for SS 

være en investering i fremtiden, hvilket primært skyldes, at der på kort sigt vil være nogle negative 

konsekvenser forbundet med at tilføje en ‘disclaimer’. På nuværende tidspunkt hersker der hos 

forbrugerne en generel opfattelse af, at kommercielt indhold ikke er oplysende. For nærværende er der 

argumenteret for, at den manglende gennemsigtighed antageligt er en forklaring på denne problematik. 

                                                
366 Knudsen, 2011, s. 49 
367 Ibid. 
368 Knudsen, 2011, s. 56 
369 Knudsen, 2011, s. 58 
370 Knudsen, 2011, s. 169  
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En øget gennemsigtighed kunne derfor bidrage til, at forbrugernes attitude ikke vil være negativ i 

forbindelse med kommercielle opslag, men denne ændring vil tage tid.  

Markerer SS opslaget, vil det i medfør heraf først være i et langsigtet perspektiv, at der vil drages en 

eventuel gevinst heraf. Ikke at markere opslag kunne derfor være en illustration af, at SS er underlagt 

det føromtalte ’nutidsbias’, og som følge af dette vil det videre antages, at SS vil udvise ’dynamisk 

inkonsistent’ adfærd. Konsekvensen heraf vil være, at SS over tid vil ændre præferencer og af den årsag 

vil udvise inkonsistent adfærd371. I nærværende kontekst vil denne inkonsistens antageligt udspille sig 

ved, at en ‘ikke-markering’ ikke altid vil være at foretrække for SS, og at et langsigtet perspektiv vil 

medføre, at en markering vil være den bedste løsning. 

 

4.5. Hvad bør influenceren gøre for at modvirke ovenstående? 

En andel af disse ovenfor beskrevne problematikker kan tilskrives de såkaldte ‘systematiske fejl’, som 

aktører risikerer at begå, når de skal træffe beslutninger372.  Ifølge Kahneman og Tverskys terminologi 

kan der rettes op på disse fejl igennem ‘debias’373. ‘Debias’-begrebet er grundlæggende et udtryk for, 

at der ved en opnået indsigt i de ‘systematiske fejl’, som en aktør risikerer at begå, tilsvarende vil kunne 

optrænes intuition for at undgå disse374. For at modvirke ‘bias’ gennem ‘debias’ kræver det, at man 

udarbejder korrigerende strategier, som dermed bidrager til, at beslutningstagere ikke kun baserer sine 

beslutninger på det automatiske og ubevidste system 1, men i stedet bliver i stand til at bruge det mere 

analyserende system 2 375 . Formålet er, at system 2 kan korrigere disse eventuelle fejl, som kan 

forekomme ved anvendelse af system 1, men ligeledes at beslutningstagere grundet den øgede 

opmærksomhed på potentielle fejlkilder kan optræne deres intuition til at træffe bedre beslutninger376. 

Der findes flere forskellige måder, hvorpå denne intuition kan optrænes, og hvorledes en 

beslutningstager kan lave korrigerende strategier, som tager højde for disse fejl.  

 

I de følgende afsnit vil det, med afsæt i begrebet ‘debias’, blive diskuteret, hvilke forskellige strategier 

SS vil kunne antage som løsning på de ovenfor præsenterede udfordringer.  

 

4.5.1. Commitment-problemer  

Kahneman og Tversky foreslår, at en måde at undgå systematiske fejl gennem ‘debias’ er ved, at 

beslutningstageren ‘tvinges’ til at træffe et valg mellem flere valgmuligheder på samme tidspunkt 

snarere end at træffe beslutninger sekventielt377. I tråd med denne argumentation kan der findes belæg 

                                                
371 Knudsen, 2011, s. 174  
372 Knudsen, 2011, s. 60  
373 Knudsen, 2011, s. 61 
374 Ibid. 
375 Ibid. 
376 Ibid. 
377 Knudsen, 2011, s. 61 
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for, at der er fordele forbundet med at være ‘bundet’ af forpligtelser, som begrænser fleksibiliteten til 

at træffe beslutninger i forskellige situationer378. Den fordel, som en aktør opnår ved at binde sig til 

bestemte adfærdsmønstre og dermed begrænse sin beslutningsfrihed, er, at dette vil kunne påvirke 

modpartens forventninger til, hvad vedkommende vil gøre i fremtiden og dermed ændre modpartens 

adfærd på en måde, som er til gavn for aktøren selv. At en aktør binder sig til en bestemt adfærd kan 

dermed signalere til vedkommendes modpart og derigennem modvirke et såkaldt ‘commitment 

problem’379.  

 

Et ‘commitment problem’ kan beskrives som en problemstilling, hvor parterne i en beslutningssituation 

ender i et udfald, som ikke kan anses som det bedst tænkelige resultat380. For nærværende kan der 

tilsvarende argumenteres for, at de belyste problemstillinger, som er udledt gennem den juridiske såvel 

som økonomiske  analyse, kan tilskrives et ‘commitment problem’.  

 

4.5.1.1. Hvorfor er udfald 6 et resultat af et ‘commitment problem’? 

At spillet ender i udfald 6, indikerer at forbrugerne og SS vil befinde sig i et tabsgivende scenarie ved 

et ikke-markeret opslag, når det langsigtede perspektiv inddrages. Forbrugeren vil miste en 

informationskilde, som anvendes til både underholdning og produktanbefalinger, og SS’s antal af 

følgere vil reduceres grundet mindsket troværdighed. For SS vurderes det  endvidere, at forbrugernes 

oplevelse af manglende gennemsigtighed vil medføre en negativ konsekvens for kommercielle såvel 

som redaktionelle opslag. De negative konsekvenser afgrænser sig dermed ikke til det omfang, hvor SS  

udarbejder kommercielle samarbejder, men rammer populariteten som helhed.  

Et alternativt scenarie, hvor forbrugeren fortsat ville have interesse i at følge SS, og hvor 

troværdigheden dermed var intakt, ville i sagens natur give begge parter en større nytte. Forudsætningen 

herfor ville dog være, at SS markerer de kommercielle såvel som gavemæssige opslag, og at forbrugeren 

oplever disse som troværdige og oplysende. Alligevel indikerer analysen i kapitel 3, at dette, i kortsigtet 

perspektiv, ikke vil være udfaldet. 

 

At dette resultat ikke observeres, kan potentielt forklares med henvisning til den gråzone, der foreligger 

i MFL § 6, stk. 4. Kategoriserer forbrugerne indholdet som kommercielt, vil det som nævnt få negative 

konsekvenser for forbrugernes attitude. Denne indsigt kan ligeledes forklare SS’s adfærd. SS er 

antageligt bekendt med det faktum, at kommercielt indhold har en negativ indvirkning på forbrugernes 

attitude og samtidig bekendt med, at der foreligger en juridisk gråzone, som ikke entydigt påkræver en 

markering. Af den årsag giver det god mening, at beslutningen om ikke at markere de opslag, som falder 

                                                
378 Knudsen, 2011, s. 147 
379 Knudsen, 2011, s. 149  
380 Ibid.   
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i gråzonen, i udgangspunktet opleves som mere tiltalende. Der foreligger dermed incitament for 

opportunistisk adfærd. Samlet indikerer disse problemstillinger for såvel forbrugeren som SS, at der 

eksisterer et ‘commitment problem’, hvor begge parter vil kunne opnå en højere nytte, men at der 

samtidig ikke foreligger et incitament til at vælge en anden strategi. Der kan findes belæg for, at dette 

incitament eksisterer grundet parternes viden om hinandens handlingsmuligheder. Med andre ord at 

forbrugeren er bekendt med gråzonen i lovgivningen og oplever, at mange opslag fra influencers ikke 

bliver markeret, og at SS er bekendt med den negative effekt, en markering har. Derfor ender spillet 

med et resultat, som ikke kan anses for det bedst tænkelige scenarie for begge parter. Under henvisning 

til ovenstående definition kan denne problemstilling således beskrives som et ‘commitment problem’, 

og en væsentlig forklaring på, at denne udfordring forekommer, er at parterne ikke formår at signalere 

troværdighed. Problemstillingen udspringer endvidere også af forbrugernes forventning til, at 

influenceren vil have en tendens til at agere opportunistisk, som for nærværende vil medføre, at et 

opslag ikke markeres.  

 

En måde at imødekomme den slags problematikker på, er som nævnt ovenfor gennem signalering til 

modparten. I medfør heraf skal aktørerne udføre en handling, som er tilstrækkelig troværdig til, at den 

kan tjene som en ‘commitment-anordning’381. ‘ 

 

4.6. Commitment-anordninger som strategisk foranstaltning    

Commitment-anordninger’ kan, foruden at tjene som signalværdi til modparten, ligeledes anvendes til 

at modvirke de problematikker, som udspringer af de ovenfor udledte ‘bias’ samt ‘manglende 

viljestyrke’ - begge elementer som SS’s ageren påvirket af382.  

 

I denne kontekst kunne en signalering indebære, at SS sender et signal til forbrugerne om, at hendes 

redaktionelle og kommercielle opslag holdes helt adskilt. Dette vil desuden blive uddybet yderligere 

nedenfor. Med andre ord kunne SS træffe en strategisk snarere end en taktisk beslutning, også kaldet 

en ‘commitment-anordning’383.  

 

For at en ‘commitment-anordning’ vil have en positiv effekt, gør det sig gældende:384  

1. at den er synlig for modparten 

2. at den er forståelig set fra modpartens synspunkt  

3. at den opfattes som troværdig af modparten  

 

                                                
381 Knudsen, 2011, s. 149 
382 Knudsen, 2011, s. 164  
383 Knudsen, 2011, s. 151 
384 Knudsen, 2011, s. 154 
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Det bemærkes, at navnlig sidstnævnte er særligt essentiel for, at en strategisk binding har en effekt på 

modpartens valg af strategi. En irreversibel binding udgør derfor en mere troværdig signalering, fordi 

aktørens valg af strategi er sværere at omgøre385.  

 

Nedenstående vil diskutere, om SS kan gøre brug af ‘commitment-anordninger’ som en måde at 

foretage ‘debias’ på, og i hvilken udstrækning disse kan løse de præsenterede juridiske såvel som 

økonomiske udfordringer. Afhandlingens forsøg på at udlede, hvorledes SS bør agere tager dermed 

afsæt i forskellige ‘commitment-anordninger’ som mulige løsningsmodeller og vil på baggrund af 

ovenståender analyser diskutere, hvordan de kan anvendes på SS’s influencervirksomhed. 

 

4.6.1. ‘Bias’ & ‘manglende viljestyrke’/’selvkontrol’ 

I ovenstående afsnit er det blevet udledt, at SS gør brug af heuristikker, og er behæftet med en række 

‘bias’. 

For nærværende handler det således om at finde strategier, som vil kunne forhindre, at SS fx. udviser 

tidsinkonsistent adfærd, og som forhindrer, at beslutninger foretages på baggrund af et kortsigtet 

perspektiv.  I denne sammenhæng kan der som nævnt være fordele forbundet med, at en 

beslutningstager binder sig til en række handlingsregler, som derved begrænser fleksibiliteten i 

valgmulighederne. Hertil kan selvkontrolstrategier anvendes som relevante redskaber386.  

I nærværende vil kontrolstrategier omfatte, at SS benytter forpligtende anordninger, som derved binder 

og forhindrer kortsigtet adfærd387. I denne sammenhæng skal kontrolstrategien forhindre, at SS vil 

vælge den kortsigtede løsning om ikke at markere opslaget. I litteraturen omtales der flere forskellige 

typer af kontrolstrategier, som en aktør kan gøre brug af. Den mest relevante i denne sammenhæng er 

at eliminere det tidligere og fristende valg fra mængden, så kun det langsigtede perspektiv er tilbage388.  

 

I praksis er det naturligvis svært at eliminere muligheden for ikke at markere et opslag, men en løsning 

på dette kunne omfatte en klar formuleret strategi, hvorunder SS tager stilling til, hvorledes gaver og 

andre kommercielle opslag skal håndteres, og dermed på forhånd definerer, hvilke opslag der skal 

markeres, og hvilke der ikke skal markeres. Ydermere vil en del af problematikken afhjælpes med en 

klart defineret strategi i forhold til, hvilke produkter der vil være relevante at omtale, således at der ikke 

opstår en problematik, hvor SS modtager et produkt og omtaler det uden overvejelser om, hvilken rolle 

det spiller i forhold til strategien. I medfør heraf vil det dermed også være relevant at indsnævre og være 

specifik i de udvalgte ‘interesseområder’ i modsætning til at anvende kategorier, som favner meget 

bredt. Dette kan desuden skabe unødig tvetydighed omkring SS’s identitet som influencer, hvorimod 

                                                
385 Ibid.  
386 Knudsen, 2011, s. 177 
387 Knudsen, 2011, s. 180 
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en klar og tydelig definering vil understøtte ovenstående strategi. Denne stillingtagen vil endvidere 

kunne modvirke visse aspekter af ‘normen om reciprocitet’, da SS på forhånd vil have defineret, hvilke 

omtaler der understøtter profilen, og dermed undgår at foretage en kortsigtet beslutning på baggrund af 

et behov for at gengælde virksomheders venlighed. 

Nøgleordene for den anvendte kontrolstrategi er samlet set, at den skal være klart formuleret og, at den 

følges uden afvigelse. Det er endvidere anbefalelsesværdigt, at SS melder handlingen ud til 

følgeskabet389. Dette vil kunne anvendes som en signalering til forbrugerne, og med troværdigheds-

udfordringen in mente, vil dette derfor være en effektiv tilgang390.  

En anden kontrolstrategi vil gennemgås i afsnit 4.6.3 og tager afsæt i, hvorledes juraen kan anvendes 

som en ‘commitment-anordning’.  

 

4.6.2. Forskning 

I afhandlingens kapitel 3 blev forbrugernes adfærd primært udledt og studeret på baggrund af en række 

forskningsartikler. Elementer af disse studier har, foruden at fastslå en negativ sammenhæng mellem 

attitude og kommercielt indhold, endvidere undersøgt, hvorledes en influencer kan modvirke denne 

negative sammenhæng. Resultaterne indikerer, at ‘commitment-anordninger’ har en positiv effekt på 

forbrugernes attitude. 

 

Commitment-anordning – Udvidet disclaimer ved kommercielle opslag 

I 2015 blev der foretaget en undersøgelse af, hvilken effekt det havde på forbrugernes attitude, hvis et 

opslag var markeret som værende sponsoreret, men at det samtidig blev understreget, at de pågældende 

holdninger var udtryk for influencerens eget syn på produktet/brandet391.  

 

Studiet fandt, at ‘en udvidet disclaimer’ udlignede de negative konsekvenser, der normalt foreligger ved 

at markere et opslag som sponsoreret med en såkaldt ‘simpel disclaimer’392. Det interessante var især, 

at denne tendens var stærkere for de, som havde en høj grad af skepsis over for produktanmeldelser på 

blogs393. I kapitel 3 blev det illustreret, hvorledes ’Persuasion knowlegde model’ og ’Attribution theory’ 

kunne forklare, hvorfor et markeret opslag vil have en negativ indvirkning på forbrugerens attitude. Når 

der derimod bliver lagt vægt på, at budskabet er et udtryk for influencerens egne holdninger, kan denne 

effekt blive reduceret. I stedet vil forbrugeren tilskrive influencerens motiv at være et udtryk for dennes 

individualitet,  identitet  og altruistiske motiver om at informere andre forbrugere394. Dette er et udtryk 

for en ‘commitment-anordning’, idet influenceren ved at anvende den ‘udvidede disclaimer’ gør et 

                                                
389 I de følgende afsnit vil konceptet ‘udvidet disclaimer’ og dets betydning blive gennemgået. Argumentet for at en udmelding vil føre til en 

øget troværdighed har relation hertil. 
390 Ibid. 
391 Hwang & Jeong, 2015 
392 En simpel ’disclaimer’ angiver blot, at der er tale et kommercielt opslag uden yderligere specifikationer. 
393 Hwang & Jeong, 2015, s. 1 
394 Hwang & Jeong, 2015, s. 2  
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udtrykkeligt forsøg på at foretage en signalering til forbrugeren om, at der er tale om et troværdigt og 

oprigtigt budskab. Signaleringen er således både synlig og tydelig. Dog kan der sættes spørgsmålstegn 

ved, om den er tilstrækkelig troværdig på lang sigt. At markere et opslag og bemærke, at det er udtryk 

for egne holdninger, er ikke irreversibelt, og der er ingen omkostninger/investeringer forbundet med 

denne type binding. Til trods for den observerede tendens i studiet foreligger der derfor en mulighed 

for, at den positive effekt af en ‘udvidet disclaimer’ med tiden vil devalueres. Resultaterne fra studiet 

bidrager dog alligevel med relevant indsigt i henhold til, hvorledes SS bør agere på navnlig til tre 

punkter: 1) det er en indikation på, at ‘commitment anordninger’ kan have en positiv indvirkning på 

forbrugernes attitude, 2) denne type ‘udvidede disclaimer’ er på nuværende tidspunkt et konkret bud 

på, hvorledes forbrugernes attitude kan påvirkes via en ‘commitment anordning’. På baggrund heraf vil 

det være muligt at modificere denne tilgang, så den også på lang sigt vil indgyde troværdighed, og 3) 

det er de facto muligt at modvirke den negative sammenhæng mellem attitude og kommercielle 

samarbejder. Sidstnævnte er særlig vigtig at fremhæve, da det er et afgørende argument for, at det 

tabsgivende scenarie vil kunne modvirkes med en markering. 

 

Et bud på hvorledes man kunne forstærke forbrugernes oplevelse af, at der var tale om et troværdigt 

budskab og dermed facilitere en stærkere strategisk binding, har relation til ’Source credibility model’, 

som er nævnt tidligere i denne afhandling.  Ifølge denne model vurderes ’Source credibility’ på 

baggrund af ‘argument quality’, hvorfor et opslag bliver anset som mere troværdig. Dette øger 

sandsynligheden for, at der formes en positiv attitude hos forbrugeren, hvis opslaget opfattes som 

relevant og anvendeligt. I medfør heraf vil en influencer, som har en personlig relation til produktet 

eller en personlig erfaring, som berettiger, at denne har en særlig viden på området, opleves som mere 

troværdig i sine anmeldelser395. Hvis SS forpligtede sig til udelukkende at omtale produkter, som 

opfyldte kravet om enten personlig erfaring eller personlig relation, ville dette antageligt styrke 

‘argument quality’, og det ville dermed være mere troværdigt, såfremt der ydermere blev tilføjet en 

‘udvidet disclaimer’.  

SS’s ‘interesseområder’ og sædvanlige ‘produktportefølje’ spænder bredt, og i den juridiske analyse 

havde dette tilsvarende indflydelse på, at det kunnes udledes, at der forelå direkte relation, jf. MFL § 6, 

stk. 4. Dog kan man, med afsæt i ovenstående, argumentere for, om SS i henhold til troværdighed vil 

stå stærkere ved at vælge sine produktomtaler med omhu og indsnævre de respektive 

‘interesseområder’, således at de er mere ‘nicheprægede’, samt de er afgrænset til kun at omfatte 

produkter, hvor der foreligger en personlig erfaring eller personlig relation. Med henblik på casen og 

SS’s profil kan der argumenteres for, at det som følge heraf ikke ville være strategisk optimalt at 

udarbejde en produktomtale om Nutellas produkt. I tråd med de ovenfor udledte konklusioner 
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understøtter dette dermed, at en ‘commitment-anordning’ med hensyn til ‘interesseområder’ og 

‘produktportefølje’ vil være gavnlig for SS.  

 

Når det ovenfor er udledt, at der er risiko for, at de positive effekter ved en ’udvidet disclaimer’ med 

tiden vil devalueres, er det i denne forbindelse interessant at inddrage et tidligere omtalt studie fra 

2019396. Her observerede Kim, Maslowska og Tamadoni397, at det kan undgås, at forbrugernes attitude 

påvirkes negativt ved kommercielle opslag. Dette vil være tilfældet, såfremt influenceren, ved et 

markeret opslag, stiller sig kritisk over for det pågældende produkt i modsætning til at omtale produktet 

i rosende vendinger 398. Denne tendens er interessant, idet influencers i forbindelse med flere af de 

benævnte mediedebatter er blevet kritiseret for, alene at udarbejde opslag som udelukkende er af positiv 

karakter399. Influenceren vil således kunne anvende denne indsigt til at lave en modifikation af ’den 

udvidede disclaimer’ ved at lave en regel om, at det er både positive negative produkterfaringer, som 

skal omtales. I forlængelse heraf kunne et konkret eksempel være, influenceren laver en regel om, at 

der i alle opslag som minimum skal adresseres positive såvel som negative aspekter ved produktet.  

 

Suppleres dette endvidere med en ’udvidet disclaimer’, må det antages, at den strategiske binding har 

en bedre langsigtet effekt. 

 

4.6.3. Registrering under Medieansvarsloven  

At der foreligger en gråzone i MFL § 6, stk. 4 kan ikke alene påvirke forbrugernes attitude negativt i 

forhold til influencerens kommercielle indhold, men ligeledes have en konsekvens for det redaktionelle 

indhold.  

 

En forklaring på at der eksisterer usikkerhed i forhold til, hvorledes reglerne i MFL skal iagttages, kan 

anses som et resultat af, at der i loven ikke foreligger en regel om klar adskillelse mellem redaktionelt 

og kommercielt indhold. Dette resulterer i, at influenceren såvel som forbrugeren oplever reglen i MFL 

som tvetydig. For at undgå dette er det vigtigt, at SS foretager en signalering til sine følgere om, at at 

de udarbejdede opslag vil være adskilt samt markeret, når der er tale om kommercielt samarbejde.  

 

En ‘commitment anordning’, der kunne tages under overvejelse, var at afsøge muligheden for, at SS 

kunne lade sig registrere sig under MAL. Denne strategi vil både have en signalværdi i forhold til 

forbrugerne, og ligeledes have til hensigt at ‘binde’ SS til en langsigtet forpligtelse og dermed undgå 

                                                
396 Kim et. al., 2019 
397 Ibid. 
398 Kim et. al., 2019, s. 9  
399  Politiken, 2019: Debatten vedrørende medier vs. influencer; Politiken, 2018: Influencere som Mascha Vang: “Reklameloven er forældet, 
og vi forskelsbehandles”  
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kortsigtede beslutninger som følge af de nævnte ‘bias’. De konkrete omstændigheder for strategien vil 

blive taget under betragtning nedenfor. 

 

Hvorvidt kan influencers sammenlignes med et medie, juridisk set?  

For at vurdere, om lovgivningens nuværende udformning tillader, at SS lader sig registrere under MAL, 

er det relevant at undersøge, hvad der er omfattet af anvendelsesområdet jf. MAL § 1. Jf. MAL § 1, stk. 

1, nr. 3 foreskrives det, at loven finder anvendelse på ‘andre massemedier’. MAL § 1, nr. 3 fastslår, at 

nye medier skal have en nyhedsformidling, som kan sidestilles med den formidling, der fremgår af af 

den trykte skrift eller radio og fjernsyn400. I praksis er det vanskeligt at vurdere, hvad der kan sidestilles 

med de øvrige medietyper, som fremgår jf. MAL § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Det vil af den årsag være 

nødvendigt at undersøge, hvad der konstituerer et ‘massemedie’ og på baggrund heraf diskutere, om 

indholdet af MAL § 1, stk. 1, nr. 3 kan gøres gældende for influencers401.  

Begrebet ‘massemedie’ blev introduceret i Betænkning nr. 1205.1990 402 . Begrebet ‘massemedie’ 

anvendes forskelligt i lovteksten403. I MAL § 43 refereres der til ‘foretagendet’, hvorimod MAL § 54 

henviser tilbage til selve ‘mediet’. Omvendt kendetegner begrebet ‘massemedie’ i medfør af MAL § 1, 

nr. 3 først og fremmest det produkt eller indhold, som formidles og dermed ikke til selve foretagendet404.  

 

For at være omfattet af ‘massemedie’-definitionen, stilles der krav om, at den pågældende handling skal 

have karakter af nyhedsformidling. Dette fremgår af ordlyden i MAL § 1, stk. 1, nr. 3 og er tilsvarende 

uddybet i bemærkningerne til loven405 . Kravet omfatter, at ‘nyhedsformidlingen’ skal 1) bestå af 

envejskommunikation, 2) bygge på en selvstændig bearbejdning af stoffet, og 3) have indhold fra 

forskellige kilder, der ligner det indhold, der typisk karakteriserer aviser, tidsskrifter, radio og 

fjernsyn406. At formidlingen skal bestå af en envejskommunikation indebærer, at brugerne ikke må 

kunne påvirke produktet407. En selvstændig bearbejdning omfatter, at stoffet skal være formuleret 

selvstændigt408. Dette kan blandt andet bestå i selve udvælgelsen af stoffet, men vil ikke omfatte et 

medie, som bringer nyheder af én bestemt art som fx. ‘sportsnyheder’409. Endeligt foreligger der krav 

om, at formidlingen skal udarbejdes på baggrund af forskellige kilder. Sidstnævnte er særlig vanskelig 

at vurdere i praksis 410 . At formidlingen skal være af ‘nyhedsformidlende karakter’ er ikke 

emneafgrænset og kan i princippet derfor omfatte alt fra emner vedrørende politiske forhold til indhold 

                                                
400 Lambert & Gjessing, 2017, s. 46  
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404 Ibid. 
405 Betænkning om Medieansvar s. 108-110 
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407 Ibid. 
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med samfundsmæssig relevans411. Der stilles endvidere ikke krav med hensyn til formidlingens kvalitet 

og seriøsitet412.   

Selvom bestemmelsen i sin ordlyd henviser til de trykte medier samt radio og fjernsyn, fremgår det af 

forarbejderne, at bestemmelsen ligeledes omfatter de digitale medier413. Dette indebærer dog, at det 

elektroniske medie skal beskæftige sig med mere end ét enkelt emne, og at indholdet skal have blandet 

karakter414. I medfør heraf skal det formentlig forstås således, at mediet skal have indhold, som er udtryk 

for holdninger eller på anden vis er meningsdannende415. I takt med digitaliseringen har det dog vist sig 

særligt udfordrende at anvende ovenstående i praksis. Dette skyldes nok især, at verden er meget 

anderledes end ved lovens vedtagelse, og der kan derfor rejses tvivl om, hvad der vil kunne omfattes af 

lovens anvendelsesområde416. Lovens forarbejder giver endvidere kun begrænset vejledning til, hvordan 

indholdskravet i praksis skal håndhæves, og der opstilles ikke konkrete kriterier, som kan efterprøves.  

 

I medfør af ovenstående vil SS umiddelbart kunne anses som omfattet af MAL § 1, stk. 1, nr. 3, hvis 

der findes belæg for, at det udgivne indhold kan betegnes som havende ‘nyhedsformidlende karakter’. 

Dette må anses som et fortolkningsspørgsmål.  

 

Kravene om, at formidlingen skal bero på envejskommunikation samt være selvstændigt udarbejdet, må 

i udgangspunktet anses som værende opfyldt for influencers. Følgerne har givetvis ikke adgang til at 

redigere i indholdet, og da det oftest er influencerens oplevelse med et produkt, som er 

omdrejningspunkt for anmeldelsen, må det ligeledes antages, at formidlingen er formuleret på baggrund 

af en selvstændig bearbejdning. Dog er det i høj grad den subjektive fremstilling og personlige holdning, 

som gør influencers unikke. Den subjektive fremstilling indikerer dermed også, at der ikke gøres brug 

af flere forskellige kilder, men at det udelukkende er influencerens egne holdninger, som er 

tilkendegivet i opslagene. I medfør heraf bærer influencers indhold ikke umiddelbart præg af at have 

‘nyhedsformidlende karakter’, da ikke alle tre kriterier er opfyldt. Derfor vil en influencer antageligt 

ikke kunne registreres under MAL. Dette er da tilsvarende den gængse opfattelse i litteraturen, hvilket 

der vendes tilbage til senere i afsnittet. Alligevel er der indikationer på, at der foreligger en tvetydighed 

i loven, når Pressenævnet håndhæver reglerne i praksis. Dette er relevant at undersøge nærmere i forhold 

til influencers. Tvetydigheden kommer særligt til udtryk i sager, som berører samspillet mellem de 

sociale medier og MAL. I de seneste år har tvivlen omkring de sociale mediers rolle i henhold til MAL 

resulteret i en række sager hos Pressenævnet. Flere af disse sager har efterprøvet kravet om, hvad der 

kan karakteriseres som ‘nyhedsformidlende karakter’ i relation til de nye, elektroniske medier. For 
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nærværende er det relevant at se nærmere på de argumenter, som Pressenævnet har lagt vægt på i deres 

begrundelser.  

 

I sagen om Business.dk417  blev problematikken om de såkaldte ‘faste blogs’ adresseret. Opslaget 

fremgik på ‘Bizzen - IT & Business’ og var skrevet af en af avisens faste bloggere. Business.dk gjorde 

gældende, at journalistik på et printmedie ikke kan sammenlignes med en journalistisk blog, samt at 

bloggere er personlige skribenter og ikke underlagt sædvanlige journalistiske kriterier. Ifølge 

Business.dk skal bloggere nærmere anses som kommentatorer eller eksperter på et område. Her arbejder 

de journalistisk med research via deres blog, hvor de inddrager deres personlighed og bruger følgere 

aktivt i indsamlingen af information i forbindelse med udarbejdelsen af deres indhold418. 

 

Pressenævnet fandt, at opslaget var omfattet af Nævnets kompetence og dermed omfattet af MAL. I 

begrundelsen blev det blandt andet fremhævet, at kravet om envejskommunikation kunne anses som 

opfyldt i forbindelse med redigerede debatopslag419. Disse omfatter også opslag, som er skrevet af 

journalister eller andre professionelle til brug på et professionelt blogsite, der er tilknyttet et medie som 

er omfattet af Pressenævnets kompetence. Nævnet sidestiller endvidere det pågældende blogindlæg med 

en leder-/klummeartikel420.  

Om debatindhold kan anses som omfattet af anvendelsesområdet for MAL har i flere tilfælde været 

genstand for vurdering af Nævnet. I overordnede træk skelnes der mellem, at uredigeret indhold ikke er 

omfattet, hvorimod redigeret indhold er omfattet 421 . En udvælgelse eller bearbejdning af 

brugergenereret indhold vil i udgangspunktet tale for, at det er omfattet af MAL. I sager, hvor 

Pressenævnet har afvist, at MAL fandt anvendelse, fordi indholdet var uredigeret, er der blevet lagt 

vægt på, om der var foretaget en journalistisk bearbejdning/udvælgelse inden offentliggørelsen422. 

Grænsen for, hvornår indhold kan skifte status fra uredigeret til redigeret, synes dog at være lav. Ifølge 

Dansk Journalistforbund og Danske Medier kan et indlæg skifte status, hvis redaktionen efter 

indlæggets offentliggørelse læser det og lader det forblive online423.  

 

Det interessante ved Pressenævnets afgørelser om debatindhold og ‘faste blogs’ er, at de illustrerer, 

hvorledes Nævnet forholder sig til de nye, elektroniske medier. Afgørelserne lægger særligt vægt på at 

undersøge, om indholdet bygger på envejskommunikation. Kriterierne om selvstændig bearbejdning og 

flere anvendte kilder adresseres kun indirekte. Det er fx. tilfældet, når der refereres til, at det er 
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afgørende, at der er tale om en journalistisk bearbejdning/udvælgelse. Hvad dette konkret indebærer 

står dog fortsat hen i det uvisse.  

 

Der kan argumenteres for, at debatindhold udarbejdes på baggrund af subjektive holdninger og dermed 

indholdmæssigt tilsvarer influencers indhold. Det må derfor antages, at mange debatindlæg ikke er 

baseret på flere kilder. Dette krav omtales endvidere ikke i Pressenævnets begrundelser. Man kan derfor 

sætte spørgsmålstegn ved, om reglen håndhæves i praksis, eller om den i takt med udviklingen af 

elektroniske medier er blevet forældet. I Business.dk-sagen424 foreligger der ikke indikationer på, at 

debatindholdet bygger på forskellige kilder. Pressenævnet uddyber udelukkende, at indhold kan være 

udarbejdet af journalister eller andre professionelle. Der refereres til, hvor mange kilder en skribent 

forventes at gøre brug af. Hvad det konkret indebærer at være ‘professionel’ inden for et givent område 

specificeres dog ikke yderligere. Business.dk gør selv gældende, at ‘bloggere er personlige skribenter, 

som ikke er underlagt sædvanlige journalistiske kriterier’ 425 . Dette argument kritiseres ikke af 

Pressenævnet. Det har primært være sondringen mellem uredigeret og redigeret indhold, som har 

medført, at indholdet falder uden for MAL, og samtidig er det blevet fastslået, at grænsen herfor er lav. 

En influencers indhold vil antageligt blive kategoriseret som redigeret indhold, idet formidlingen 

bygger på en subjektiv fremstilling. Ofte vil det endvidere være et udtryk for influenceren egne 

holdninger og erfaringer. Alligevel indikerer litteraturen, som nævnt, at influencers falder uden for 

anvendelsesområdet for MAL 426 . I ‘Medieansvarsloven med kommentarer’ 427  bemærkes det, at 

Business.dk-sagen i almindelighed ikke kan påberåbes som støtte for, at private blogs, som skriver uden 

tilknytning til et medie, er omfattet af MAL428. Argumentet herfor er, at selvom private blogs kan være 

et udtryk for nyhedsformidling, fungerer de som et indblik i privatlivet snarere end en journalistisk 

bearbejdning udarbejdet på baggrund af forskellige kilder429. Det fremgår ydermere, at formodningen 

taler imod, at private brugeres profiler på sociale medier skulle kunne sidestilles med den 

nyhedsformidling, som foretages af medier som DR og TV2430. Det skyldes, at de primært har et privat 

sigte431. Dette argument kan og bør udfordres i forhold til influencers. Denne afhandling har fastslået, 

at en influencer, under visse forudsætninger, kan defineres som en erhvervsdrivende. Med afsæt i den 

præsenterede case fandtes disse forudsætninger at være opfyldt for SS. Der er med andre ord ikke tale 

om en privat profil, som udelukkende indeholder private opslag. Derimod er der tale om et professionelt 

organiseret foretagende, hvis forretningsmodel består i at bevæge sig mellem private opslag, der beretter 

om SS’s hverdag, produktanmeldelser udarbejdet af egen interesse og kommercielle opslag. Hvis 
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argumentet for, at MAL ikke finder anvendelse beror på, at blogs har et privat sigte, vil dette ikke være 

tilfældet for SS, hvorfor MAL bør finde anvendelse. 

 

I Business.dk-sagen såvel som i litteraturen nævnes det, at bloggen skal have tilknytning til et medie432. 

Men henviser man i øvrigt til ordlyden af MAL § 1, stk. 1, nr. 3, fremgår det, at massemedier omfatter 

tekster, billeder og lydprogrammer433. Som tidligere nævnt refererer dette til indholdet eller produktet, 

som formidles, og ikke til foretagendet. Holder man sig til ordlyden, vil det altså være tilstrækkeligt at 

diskutere, om det konkrete indhold opfylder kravene til at være omfattet  lovgivningen. Med andre ord 

bør det ikke være en hindring, at opslagene ikke er udarbejdet på et medies hjemmeside.  

 

I Politikens serie434 udfordrer influencers endvidere måden, hvorpå FOM skelner mellem influencers 

og ‘kritiske kulturanmeldere’. FOM mener ikke, at denne skelnen er urimelig, idet influencers i mange 

tilfælde ikke skriver om ting, de ikke bryder sig om, og derfor ofte kun er positive i deres anmeldelser435. 

Under inddragelse af en sag fra Pressenævnet kan der dog alligevel argumenteres for, at der eksisterer 

visse ligheder mellem influencers og ‘kritiske kulturanmeldere’. I sagen436 blev det blandt andet udtalt: 

‘At en boganmeldelse er udtryk for anmeldelser subjektive oplevelse og vurdering af det anmeldte. Den 

er i sin form kommenterende og kan indeholde bemærkninger af kritisk og personlig karakter’437. I den 

konkrete sag bestod kritikken i, at anmeldelsen var for negativ. Som det ses, får klager ikke medhold i 

dette standpunkt. Selvom boganmeldelsen fremgår i et medie, er det interessant, at Pressenævnet 

beskriver en anmeldelse på ovenstående vis. Som tidligere fastslået bygger influencers opslag 

tilsvarende på en subjektiv fremstilling. Klager får desuden ikke medhold i, at anmeldelsen er ‘for’ 

kritisk jf. ovenstående formulering. Man kan med samme argumentation sætte spørgsmålstegn ved, om 

en anmeldelse kan være ‘for’ positiv, som FOM indikerer er  tilfældet for influencers. Dette er ikke 

afgjort i praksis og derfor endnu uafklaret. Pressenævnets  begrundelse i sagen438 synes dog alligevel at 

illustrere en vis lighed mellem influencers opslag og anmeldelser. Såfremt SS implementerer de 

præsenterede commitment-anordninger fra og  udarbejder flere negative opslag på bloggen, vil 

argumentet om, at der kun udarbejdes positive opslag ligeledes ikke kunne gøres gældende. Dette taler 

for, at SS’s anmeldelser vil kunne sammenlignes med anmeldelser udarbejdet af ‘kritiske 

kulturanmeldere’. 
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For nærværende findes der belæg for, at SS kan være omfattet af anvendelsesområdet jf. MAL § 1, stk. 

1, nr. 3. I medfør heraf kan SS indgive anmeldelse til Pressenævnet om at lade sig registrere jf. MAL § 

8, stk. 1.  

Ethvert medie, der indgiver anmeldelse til Pressenævnet, opfylder ikke nødvendigvis kravene i MAL § 

1, stk. 1, nr.3. Nævnet kan derfor afvise en anmeldelse, hvis mediet ikke opfylder betingelserne som 

foreskrevet i loven439. I praksis bliver der dog ikke foretaget en sådan prøvelse, hvorfor mediet ved 

tilmelding automatisk tilføjes til listen over anmeldte medier440. Den automatiske tilmelding betyder 

dermed også, at et medie på listen ikke nødvendigvis opfylder de materielle betingelser, som foreskrevet 

jf. MAL § 1, stk. 1, nr. 3441. En prøvelse af, om mediet opfylder betingelserne, vil derfor oftest først 

forekomme i forbindelse med en klagesag442. Pressenævnet har foretaget en sådan prøvelse i forbindelse 

med to klager, og her er det relevant at bemærke, at Nævnet i begge tilfælde fandt, at der var tale om 

massemedier omfattet af MAL § 1, stk. 1, nr. 3443. Dette betyder således også, at der umiddelbart ikke 

foreligger en hindring for, at SS kan tilmelde sig MAL og blive tilføjet på listen over medier jf. MAL § 

8, stk. 1. Følger Pressenævnet deres nuværende tilgang, vil en eventuel prøvelse først foreligge i 

forbindelse med en kendelse ved en klagesag444. 

  

Hvorfor vil MAL være ideel for en influencer at lade sig registrere under? 

Såfremt SS lader sig registrere i henhold til MAL § 1, stk.1, nr. 1, skal regler om god presseskik 

iagttages445. I medfør heraf skal SS jf. reglen i B4 i vejledning om god presseskik446 ‘opretholde en klar 

skillelinje mellem annoncering og redaktionelt indhold’447. Loven højner  dermed umiddelbart baren 

for identifikation af kommercielt indhold i sammenligning med MFL § 6, stk. 4. SS vil i kraft af denne 

registrering endvidere foretage en signalering til sine følgere om, at kommercielle opslag altid vil blive 

markeret og holdt adskilt fra det redaktionelle indhold. Dette vil antageligt højne forbrugerne oplevelse 

af gennemsigtighed. Registreringen i MAL kan ligeledes betragtes som en ‘commitment-anordning’, 

hvormed SS herigennem binder sig til at holde kommercielt og redaktionelt indhold adskilt. Som 

tidligere fastslået foreligger der tre betingelser for, at en ‘commitment-anordning’ vil have en positiv 

indvirkning448. Registreringen i MAL vil både være synlig, forståelig og troværdig. Som bekendt er 

især sidstnævnte væsentlig og afhænger i høj grad af, om bindingen er irreversibel. Selvom det 

principielt antages, at en framelding fra MAL teknisk set vil være mulig449, betragtes det, at tilmelde sig 

som et massemedie, som en irreversibel binding, hvor SS’s beslutning vil være sværere at omgøre. Af 
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den årsag betragtes en registrering i MAL som en ‘commitment-anordning’, der vil have en positiv 

effekt.  

 

4.7. Delkonklusion  

Det integrerede afsnit har haft til hensigt at vurdere, hvordan en influencer bør agere for at 

profitmaksimere sin virksomhed på langt sigt, givet de juridiske- såvel som de økonomiske konlusioner.  

 

Som det fremgår af specialets integrerede kapitel, er der flere faktorer i afhandlingens udarbejdede 

spiltræ, der, givet den juridiske analyse, vil have en stor påvirkning på udfaldet. At SS vil skulle markere 

sit opslag, jf. MFL § 6, stk. 4, medfører, at SS vil få bøde, hvis hun ikke markerer sit opslag. Dertil skal 

nævnes, at forudsætningen om, at et opslag medfører et fremtidigt kommercielt samarbejde, vil indgyde 

mistanke hos forbrugerne omkring hensigten bag gaveopslaget. Hertil skal også nævnes, at alle 

præferencerne i spiltræet er vægtet ligeligt, hvilket de i virkeligheden ikke vil være. Ydermere har 

adfærdsøkonomien bidraget til en forståelse af, hvorfor SS ikke er rationel i sin beslutningstagen.  

  

Som det fremgår af afhandlingens integrerede afsnit, anbefaldes det, at SS gør brug af ’commiment-

anordninger’ for at sikre en fremtidig ønsket adfærd. Det blev i en undersøgelse vurderet, at en ’udvidet 

disclaimer’ har en positiv effekt over for forbrugerne. Sammen med en ’udvidet discaimer’ blev det 

vurderet, at SS kunne lade sig registrere sig under MAL for derved at signalere overfor sine følgere, at 

hun imødekommer gråzonen i MFL § 6, stk. 4 ved at adskille det redaktionelle og kommercielle indhold. 

Begge forslag anses, på sigt, at mindske risikoen for, at SS’s følgere mister tilliden til hende, samt 

imødekommer den gråzone, der findes vurderet i MFL.  
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Kapitel 5. Konklusion  

Formålet med nærværende afhandling har været at besvare spørgsmålet om, hvorvidt reglerne om skjult 

reklame i MFL finder anvendelse for influencer marketing i den situation ved en gavemodtagelse. 

Tillige har formålet været at vurdere, hvordan en influencers’ virke påvirkes ved, at forbrugeren 

potentielt udsættes for reklame uden at være bevidst herom. På baggrund heraf har analysen udledt, 

hvordan en influencer kan forventes at agere ved en gavemodtagelse. Endeligt har afhandlingen samlet 

resultaterne og med afsæt heri diskuteret, hvorledes en influencer bør agere for, at optimere sin 

virksomhed. For at besvare denne problemformulering har afhandlingen belyst en juridisk-, økonomisk- 

og en integreret problemstilling.  

 

Afhandlingens juridiske kapitel har belyst hvorvidt - og i givet fald hvornår - Markedsføringslovens § 

6, stk. 4 finder anvendelse for en influencer, som modtager en gave fra en virksomhed, under  

hensyntagen til de nærmere præsenterede forudsætninger i afsnit 1.3?  

 

Det juridiske kapitel fandt, at en influencer skal udøve ’privat erhvervsvirksomhed’ efter lovens § 1 

samt kunne defineres som erhvervsdrivende jf. MFL § 2, stk. 1, nr. 2.  

De relevante dele af lovens § 6, stk. 4 blev videre skildret, og dette gav navnlig anledning til en 

undersøgelse af, hvad en ’kommerciel hensigt’ indebærer. Begrebet kan være udfordrende i henhold til 

influencers, da retspraksis og praksis på området fortsat er begrænset. Afhandlingen fandt af den årsag 

inspiration ved en parallel anvendelse af begrebet ’advertorials’, og igennem denne sammenligning 

blev det udledt, at der findes relevante ligheder mellem ’advertorials’ og en influencers indhold.  

 

Denne sammenligning var tilsvarende relevant i analysens øvrige del. MFL § 6, stk. 4 stiller videre krav 

om, at en handling skal konstituere en ’handelspraksis’, jf. MFL § 2, stk. nr. 4. Det blev derfor 

undersøgt, om en influencer opfylder kriterierne, som foreskrives herunder, navnlig om der foreligger 

en direkte relation til influencerens virke.  

Under inddragelse af afgørelsen om RLvS, som tilsvarende omhandler ’advertorials’, blev det udledt 

og efterprøvet, hvad tilstedeværelsen af en ’handelspraksis omfatter. Herunder blev det vurderet, at 

dette forudsætter en ’direkte relation’. I forbindelse hermed skal det undersøges, om en handelspraksis 

’væsentligt forvrider’, eller kunne ’forventes væsentligt’ at kunne forvride den økonomiske adfærd hos 

forbrugeren. Ydermere er dette en betingelse, førend MFL § 6, stk. 4 finder anvendelse, jf. § 8, stk. 1.   

I RLvS fandt Domstolen, at der ikke forelå en ’direkte relation’ til mediets virke, hvilket navnlig blev 

gjort gældende under henvisning til, at forbrugerens økonomiske interesse ikke kunne hverken 

’væsentligt’ eller ’forventes væsentligt’ at blive forvredet, for så vidt angår mediets produkt. 

Presseredaktøren kunne dermed ikke anses som ansvarlig for en eventuel vildledende handelspraksis. I 

medfør heraf blev det konkluderet, at HPD ikke fandt anvendelse. Hvis dommens indhold kan 
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sammenlignes med influencer marketing, kan der sættes spørgsmålstegn ved, om det tilsvarende kan 

gøres gældende, at en influencers opslag vil kunne ekskluderes fra HPD og dermed MFL § 6, stk. 4.  

 

Ovenstående indikerer således, at der i praksis forefindes gråzoner i Markedsføringsloven, som dermed 

modsætter sig udtalelsen fra FOM om, at reglerne skulle være ’helt klare’. I medfør heraf, er 

konklusionen, at det kræver en konkret fremgangsmåde fra sag til sag, at vurdere om MFL § 6, stk. 4 

finder anvendelse for en influencer. 

 

Det økonomiske kapitel har klarlagt, hvordan det kan forventes, at en influencer vil agere i den situation, 

hvor der foreligger en gavemodtagelse, set ud fra en præmis om, at forbrugerne er det væsentligste 

parameter for, at influenceren opnår succes.  

 

På baggrund heraf blev det konkluderet, at der foreligger et paradoks for influenceren i henhold til 

forbrugerne. Undersøgelser vedrørende forbrugernes adfærd påviser, at forbrugerne anser kommercielt 

indhold som mindre troværdigt i sammenligning med ’organisk’/forbrugergeneret indhold. Samtidig 

kritiseres influencers for at bevæge sig i grænsefladen mellem kommercielt og redaktionelt indhold, 

fordi gennemsigtigheden udviskes. Med baggrund i det økonomiske afsnits spilteoretiske eksempel, 

blev det udledt, at en influencer vil udarbejde et opslag ved gavemodtagelse uden at markere dette med 

en ’disclaimer’. Spiltræets udledte konklusioner illustrerer således, hvordan en influencers’ tendens til 

at bevæge sig i en grænseflade kan udspille sig i praksis, og hvordan dette kan medføre, at influenceren 

potentielt også mister sin redaktionelle identitet.  

 

I det integrerede kapitel blev konklusionerne fra den juridiske- og den økonomiske analyse 

sammenholdt til vurderingen af, hvordan en influencer bør agere ved en gavemodtagelse. Det blev 

udledt, at MFL § 6, stk. 4 finder anvendelse. Under anskuelse af at MFL § 6, stk. 4 finder anvendelse 

vil dette potentielt medføre en ændring for de udledte resultater i spiltræet på langt sigt.  

Der kan således sættes spørgsmålstegn ved, om det faktum, at SS får en bøde, vil have større 

konsekvenser i forhold til troværdigheden hos forbrugerne i sammenligning med et markeret 

gaveopslag. s 

 

Afhandlingen påviste i forlængelse heraf, at influencerens beslutning kan forklares med afsæt i et 

adfærdsøkonomisk perspektiv, som bygger på antagelsen om, at agenter altid har begrænsede 

beslutningsressourcer. For at imødekomme de ovenfor præsenterede udfordringer, som indikerer 

manglende rationalitet, vurderes det, at SS bør gøre brug af ’commitment-anordninger’. Det blev i 

afhandlingen hertil vurderet, at en ’udvidet disclaimer’ samt en registrering under MAL vil kunne 

bidrage til, at SS træffer strategiske snarere end taktiske kortsigtede beslutninger og således sikre den 

langsigtede profitabilitet. 
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