
 
 

  



 
 

Executive summary 
 

In the ever-changing world of Web 2.0, new marketing channels and ways for the 

companies to reach the consumers have emerged.  Consumers experience new ways of gathering 

inspiration and information before a purchase, and one of these new ways is via blogs. With blogs 

being a rather new tool for companies to engage in, it offers a whole new dimension to traditional 

marketing – the dialogue including the personal perspective on recommendations.  

This thesis focuses on how blog advertising impacts the way blog readers perceive the level of trust 

on beauty blogs. It investigates which parameters that affect the perception of trustworthiness on 

blogs in the eyes of the blog readers.  

To answer the research question set out for this thesis, the concept of social 

constructivism will be applied. The focus will be on how the meaning on blogs is created by the 

bloggers and blog readers. It is in the interaction between the different participants that the online 

world is created, and it is in this world the answer to the research question will be sought for. 

Following this, the chosen methods for this thesis are found in the qualitative field. It underlines that 

knowledge and the world is subjectively constructed between people and emphasizes the importance 

of people rather than measurable numbers. 

The theory framework includes theories on transparency, parasocial interaction, WOM 

and eWOM, trustworthiness, opinion leadership and match.  

Transparency helps determining which degree of transparency is necessary when publishing 

sponsored blogposts online whilst still maintaining ones trustworthiness. The theory of parasocial 

interaction can shed light on the importance of the so-called relationship the reader can have with the 

blogger and which effect this has on the trustworthiness. Different theories of WOM and eWOM are 

applied in order to learn how traditional WOM can be justifiably compared to the communication on 

blogs and how it works accordingly. Theories of opinion leadership are applied to understand the 

potential power the beauty blogger may have on influencing the blog readers in their upcoming 

purchase decisions.  Finally, theories on match are applied in order to understand what the blog 

readers perceive as being a match and furthermore to learn what the consequences of a mismatch are. 

By interviewing blog readers on the subject, I gained insight into the minds of a small, 

but relevant segment of consumers and collected their thoughts on the topic. Through an interview 

guide prepared on basis of the research question and the theoretical framework, knowledge on how 

the use of blog advertising on a blog affects the perceived trustworthiness was established.  



 
 

It can be concluded that the perceived credibility is to some extent impacted by the use 

of blog advertising. The parameters that add trust to a specific blog is among others, honest and 

truthful communication. It is important that the reader can see that the blogger behind the posts is 

writing about an area of passion and interest. Following this, it is preferred that there is to some extent 

a match between the products mentioned on the blog, and the general theme of the blog. It is 

furthermore important that the blogger has a relevant background and knowledge on the subject. 

Where the blogger has gained the knowledge is not important; education, pure passion or autodidact 

does not matter, as long as there is incitement for communicating.  Blogs are found to be useful to 

the readers in the matter of the critical stance. If the readers find a blog to be trustworthy, they value 

this information as much as information from a good friend. However, if the blogger appears to be 

bought to say certain things, she might as well have been a traditional advertisement in the mailbox 

– not trustworthy at all. In conclusion this thesis found that blog advertising does, to some extent, 

have an impact on the perceived credibility on beauty blogs. The use of blog advertising may affect 

the perceived level of trust in a positive way if used correctly, and consequently, in a negative way if 

the quality is poor.  
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Kapitel 1 

 

1.1 Indledning 
 

Tilbage i 90’erne så man de første personlige dagbøger på nettet, som var de første spæde skridt til 

de blogs, vi kender i dag. Der har igennem de seneste ti år været 250.000 blogs i Danmark. De aktive 

blogs udgør et langt mindre antal, men i 2012 blev det alligevel estimeret, at der var i omegnen af 

70.000-80.000 aktive blogs i Danmark1. Med aktiv blog menes der, at der er publiceret indhold den 

seneste måned.2  

Der er dog sket en udvikling i, hvordan blogs bliver anvendt af bloggerne. Blogs har udviklet sig fra 

at være små, personlige hjemmesider i dagbogsform til at blive temabaserede platforme, hvor 

forfatterne bag (bloggerne) kan agere som eksperter på netop deres felt. Det kan være en blogger, 

som interesserer sig meget for make-up, som i stedet for blot at skrive lidt om det i det små, nu udgiver 

indlæg med både billeder af produkter, dybtgående beskrivelser og anmeldelser af dem samt 

information om, hvordan læseren kan anskaffe sig et produkt magen til. Dette skift i blogindhold og 

-form har åbnet muligheder for at anvende blogs i markedsføring, nemlig muligheden for at få betalt 

indhold på sin blog i form af produkter, som er sponsoreret af en virksomhed eller muligheden for at 

få betaling for at skrive om make-up fra en bestemt producent. Denne måde at anvende en blog på 

peger i en helt anden retning end det oprindelige, personlige udtryk, og dette kan resultere i en skepsis 

hos læserne af bloggen (Obermiller, 1998), hvorfor virksomhederne kan møde udfordringer i 

anvendelsen af blog advertising. Spørgsmålet er jo, hvorvidt disse to måder at bringe indhold på en 

blog på kan forenes. 

Ved blog advertising forstås brugen af blogs til at promovere et brand, en virksomhed, et produkt, en 

service eller et event (Corcoran, Marsden, Zorbach, & Röthlingshöfer, 2006). Rent praktisk kan det 

foregå ved, at virksomheden indgår et samarbejde, hvor de betaler bloggeren for at lave anmeldelser 

af produkter, afholder konkurrencer med præmier sponsoreret af virksomheden, eller betaler 

bloggeren for at nævne virksomheden (Nielsen N. , 2013). I det følgende vil afhandlingens 

problemfelt blive afdækket, og det vil blive præciseret, hvad denne afhandling søger svar på. 

 

 

                                                           
1 http://blog.overskrift.dk/2012/08/21/hvor-mange-danske-blogs-findes-der/ 
2 http://blog.overskrift.dk/2015/11/18/i-dag-lancerer-overskrift-live-wall/ 
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1.2 Problemfelt 
 

Inden for det brede felt markedsføring, hvor det generelle formål er at formidle et produkt eller en 

service, herunder at reklamere for produktet, er der mange kanaler, som virksomhederne kan benytte 

sig af, når produkter og services skal nå ud til kunderne. Tidligere blev traditionelle kanaler som TV, 

aviser, radiospots etc. anvendt, men kunderne responderer ikke længere på disse i samme grad 

(Heltoft, 2015) og (Foux, 2006), og flere og flere virksomheder benytter sig af blog advertising 

(Bouhlel, Mzoughi, Ghachem, & Negra, 2010).  

Som følge af udviklingen af blogs til at være potentielle kanaler for virksomheders markedsføring er 

der opstået forskellige udfordringer. Som nævnt i indledningen har alene skiftet fra personlige, 

dagsbogslignende skriblerier til mere temabaserede platforme med mulighed for sponsoreret indhold 

givet anledning til skepsis hos læserne. Nogle af de udfordringer, som kan opstå i kølvandet på at 

anvende reklamer på blogs, er, hvorvidt modtageren, altså bloglæseren, kan gennemskue, hvornår der 

er tale om reklame. Dette kaldes transparens. Når det ikke fremgår tydeligt, kan dette påvirke 

budskabets troværdighed hos bloglæseren (Carr & Hayes, 2014), og det er derfor interessant at 

undersøge, hvorvidt graden af transparens påvirker, hvor troværdigt budskabet er for modtageren. 

Dette har længe været en gråzone for bloggere og virksomheder, hvorfor Forbrugerombudsmanden i 

2015 udsendte et sæt guidelines til, hvordan bloggere kan markere reklame i deres blogindlæg. Disse 

skabte imidlertid stor forvirring og var ikke en del af markedsføringsloven, hvorfor de af mange 

bloggere blot blev opfattet som gode råd. Efter to år har man derfor indset, at det kræver en del mere 

at få sat retningslinjer op for skjult reklame på blogs. Markedsføringsloven blev derfor ændret pr. 1. 

juli 2017, så Forbrugerombudsmanden lettere kan slå ned på blogs, hvor der bringes reklame, uden 

at det markeres for bloglæseren (Nielsen L. , 2017). Pr. 1. juli 2017 skulle det derfor stå helt klart for 

bloggerne, hvordan de helt konkret skal gøre, når de bringer reklame på deres blogs.  

På den anden side står virksomhederne, som jo er dem, der anvender blogs i deres markedsføring. De 

mener ikke, at der mangler transparens i deres blog advertising (Heltoft, 2015), og dette kan skyldes, 

at branchefolkene mener, at det skader brandværdien, når der i et blogindlæg står ”sponsoreret” eller 

”reklame”. For bloggeren er det vigtigt at være en troværdig kommunikator. Forskning har nemlig 

vist, at en troværdig kilde kan ændre en modtagers holdning eller adfærd, hvorimod en kilde, der ikke 

anses som troværdig, ikke kan ændre noget (Fogg, Persuasive Technology – Using Computers to 

Change What We Think and Do, 2003). Samme forsker har fundet, at én af vejene til at have en 
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troværdig webside er at undgå reklamer på siden. Hvis man absolut vil have reklamer, skal man sørge 

for, at det er tydeligt markeret for læseren, at der er tale om sponsoreret indhold (Fogg, 2002). 

Tidligere studier af blandt andre Cheng & Fang (2015) undersøgte, hvordan troværdighed hang 

sammen med, om bloglæserne ville vende tilbage til bloggen, samt om bloglæserens købsintention 

blev påvirket af bloggerens anbefaling. Samme undersøgelse undersøgte også, om dét, at bloggeren 

ikke bragte sponsoreret indhold på sin blog, påvirkede læserens opfattelse af bloggens troværdighed.  

Det har ikke været muligt at lokalisere danske studier, som har undersøgt betydningen af 

afsendertroværdighed i forbindelse med kommercielle samarbejder på blogs, hvorfor denne 

afhandling kan bidrage med en større indsigt i, hvordan markedsføring via blogs påvirker 

afsendertroværdigheden, hvordan den opfattes af forbrugerne, og hvordan bloggerne selv ser på den.  

 

I takt med, at reklame via traditionelle kanaler daler i troværdighed, har anbefalinger fra venner og 

medforbrugere langt større indflydelse (Kotler & Keller, 2012). Dette fænomen kan overføres til den 

online kontekst, hvor bloggere ofte anses for at være ligesom en ”online veninde” for bloglæserne, 

heraf begrebet parasocial interaktion (Colliander & Dahlén, Following the Fashionable Friend: The 

Power of Social Media, 2011). Hvis graden af transparens på en blog påvirker, hvor troværdigt 

budskabet er, er det derfor relevant at undersøge, hvorvidt det også påvirker afsendertroværdigheden 

og derved dette ”online venskab” med bloggeren som ”online veninde” og som meningsdanner, eller 

opinion leader. 

 

Når virksomhederne eller marketingafdelingerne skal udvælge blogs til deres markedsføring er det 

naturligvis med ønsket om, at det i sidste ende vil skabe profit eller brand awareness for dem. 

Tidligere studier har vist, at virksomhederne bedst opnår positive resultater, hvis der er et match 

imellem produktet og den, som bringer det sponsorerede indhold (Gass & Seiter, 2011). McCormick, 

(2016) anvendte the match-up hypothesis i et studie af, hvorvidt et match imellem produkt og kendis 

endorser havde en positiv effekt på købsintentionen hos modtageren, men det har ikke været muligt 

at lokalisere et dansk studie af, hvorvidt troværdighedsopfattelsen hos bloglæsere blev påvirket af, 

om der var match imellem blogger og blogtema og sponsoreret produkt. I dette studie vil the match-

up hypothesis derfor blive afprøvet i en blog-kontekst.  
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1.3 Problemformulering 
 

Med ovenstående problemfelt som udgangspunkt vil dette speciale søge at besvare følgende 

problemformulering: 

 

 

 

 

1.3.1 Underspørgsmål 

 

Problemfeltet dækker grundlæggende over blog advertising. Herunder vil specialet beskæftige sig 

med bloglæsernes opfattelse af troværdighed på blogs og til at belyse dette fænomen anvendes teorier 

omkring blandt andet transparens, parasocial interaktion og match. De følgende underspørgsmål 

udspringer ligeledes fra de førnævnte teoriområder, og skal hjælpe mig med at besvare 

hovedspørgsmålet. Grundlæggende forventes det, at der er et parasocialt bånd imellem blogger og 

læser, og det er interessant at undersøge, hvorvidt graden af transparens påvirker dette bånd og 

dermed troværdighedsopfattelsen. I sammenhæng med dette er det interessant at undersøge, hvordan 

det påvirker troværdighedsopfattelsen, om der er overensstemmelse imellem bloggeren, og 

bloggerens tema og de sponsorerede indlæg, som bringes på bloggen. 

 

Transparens 

1. Kan bloglæserne gennemskue, når der er tale om reklame på en blog?  

2. Hvilken type reklame finder bloglæserne mest troværdig? 

 

Parasocial interaktion og opinion leader 

3. Hvordan påvirkes afsendertroværdigheden ifølge bloglæseren, når der bringes reklame på bloggen? 

4. Hvordan påvirkes bloggerens status som opinion leader og online veninde, når der er bragt reklame 

på bloggen? 

 

Match 

5. Hvilken betydning for bloggeres troværdighed har opfattelsen af at der 1) er et opfattet match 

imellem endorser (blogger) og produkt, og 2) et match mellem blog-tema og produkt? 

 

”Hvilken indflydelse har blog advertising på blogs for troværdighedsopfattelsen hos 

bloglæserne?” 
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1.4 Motivation for afhandlingen 
 

Selve problemfeltet er valgt ud fra en nysgerrighed om, hvad afsendertroværdighed på blogs betyder, 

når mediet har ændret sig fra blot at være personlige dagbøger til nu at være reklamesøjler. 

Blogmediet udvikler sig løbende, og det er interessant at undersøge, hvordan bloglæserne følger med 

den udvikling, og hvordan reklamerne modtages. Da virksomheders brug af sociale medier til 

markedsføring har været stigende de seneste par år (Kromann Reumert, 2016) og (Hall, 2011),  er det 

interessant at undersøge, hvordan der bringes sponsoreret indhold på danske skønhedsblogs, og 

hvordan dette modtages hos bloglæserne.  

 

1.5 Formål og afgrænsning 
 

Formålet med denne afhandling er derfor at undersøge, hvilken indflydelse det har på bloglæsernes 

opfattelse af bloggerens troværdighed, at der bringes betalt indhold på en personlig blog.  

Formålet med denne afhandling er ikke at opnå et facit for, hvordan man som blogger kan bringe 

reklame og samtidig bibeholde sin integritet som anmelder, men at belyse de udfordringer og 

muligheder der er forbundet med, at anvende blogs til markedsføring i Danmark. I tillæg til dette kan 

det understreges, at intentionen med dette speciale ikke er at undersøge den generelle holdning blandt 

en stor gruppe mennesker, altså alle bloglæsere i Danmark. I stedet er ambitionen at få et grundigt 

indblik i de tanker, som et udvalgt segment har om emnet. På baggrund af den frembragte viden til 

slut i dette speciale kan man herefter dykke ned i de forskellige fund og vurdere, om der er områder, 

som skal udforskes yderligere.  

Ydermere skal det understreges, at denne afhandling afgrænser sig til at undersøge danske blogs. 

Denne afhandling undersøger virkningen af sponsoreret indhold på blogs i forbindelse med etablering 

af troværdighed, hvorfor dataindsamlingen kun vil omhandle blogs, som har bragt sponsoreret 

indhold. 

Afhandlingen vil undersøge, hvordan skønhedsbloggens troværdighed opfattes af bloglæserne i 

forbindelse med kommercielle samarbejder på denne type blogs. Det vil derfor ikke være selve 

blogmediets troværdighed, der undersøges, og heller ikke bloggeren som menneske og formidler, 

men bloglæserens opfattelse af, hvorvidt bloggeren og det formidlede budskab er troværdigt.  

Bloggen som medie består både af selve bloggeren, de indlæg, som bringes på mediet samt 

kommentarfeltet, hvor læsere og blogger kan kommunikere. Hertil kommer bloggerens profiler på 

diverse sociale medier som Twitter, Instagram, Pinterest og Facebook. I denne afhandling vil der kun 
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være fokus på selve indlæggene og bloggeren, hvorfor selve dialogen mellem blogger og læser ikke 

vil blive behandlet. Dette valg har til formål at holde fokus på det, der kommunikeres fra bloggeren, 

da det er et helt andet lag at tilføre, hvis man kigger på tovejskommunikationen eller de andre sociale 

medier, hvor bloggeren agerer.  De teorier, som er valgt til at belyse problemfeltet i dette speciale, er 

blot et udsnit af de teorier der kunne applikeres til undersøgelse af området. Transparens, parasocial 

interaktion og match er valgt ud fra det specifikke marketing-område, som problemfeltet beskæftiger 

sig med.  

Specialet vil søge svar hos 25-30 årige kvindelige bloglæsere, som har læst blogs i mindst tre år, og 

som jævnligt fører sig ajour på danske skønhedsblogs. Dette segment er valgt ud fra en antagelse om, 

at de har fulgt udviklingen og har fulgt skiftet fra dagbogsform til en mere reklamebaseret platform 

og derfor har en holdning til de reklamer, der bringes, og måden de bringes på. Geografisk set vil 

bloglæserne komme fra Midtjylland, nærmere betegnet Aarhus og omegn, hvorfor det er et meget 

lille og koncentreret udsnit af bloglæsere i Danmark. Der undersøges ikke blandt bloglæsere i hele 

Danmark, da tid og økonomi ikke tillader en større undersøgelse. Der bliver ikke segmenteret i 

forhold til indkomst og job, da det er bloglæsernes opfattelse af troværdighed, der undersøges, og 

dette undersøges altså ikke med udgangspunkt i, hvilken profession bloglæserne har.  

 

1.6 Afhandlingens struktur  
 

Kapitel 1 Indledning og problemområde, som beskriver specialets fokus. Dette 

understreges også i afgrænsningen, hvor diverse fravalg er præsenteret, så 

kernen af opgaven står klart. 

Kapitel 2 Teorikapitel, som indeholder de teorier, som senere vil danne rammen for 

undersøgelsen af empirien. 

Kapitel 3 Metodeafsnit, hvor den videnskabelige metode beskrives og efterfølgende selve 

metoden for dataindsamlingen, som danner rammen for resten af specialet og 

viser, hvordan jeg har valgt at arbejde med dette speciale. 

Kapitel 4 Analyse og diskussion af den indsamlede empiri med kapitel 2s teorier som 

baggrund for samme. 

Kapitel 5 Konklusion og fremtidig forskning. 
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Kapitel 2 
 

2.1 Teori 
 

I kommende kapitel vil de valgte teorier blive præsenteret.  

 

2.2 Model over teorier  
 

I nedenstående figur er teorierne, som anvendes i dette speciale illustreret, så selve 

undersøgelsesområdet står klart. Figuren er inddraget for at give læseren et overblik over teorierne, 

og hvordan de relaterer sig til hinanden. Lilla farve markerer teorier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ovenstående model udgør det teoretiske ståsted i dette speciale. Dens forløb starter således med, at 

en virksomhed etablerer et samarbejde med en blogger, og dette samarbejde implicerer, at 

virksomheden betaler for at få bragt noget indhold på hendes blog. Bloggeren producerer et 

blogindlæg, som skal forstås som eWOM (electronic word-of-mouth) (se afsnit 2.4). Troværdigheden 

Figur 1. Overblik over teorierne anvendt i specialet (egen tilvirkning) 
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af denne eWOM, og altså indholdet i blogindlægget, påvirkes af en række faktorer, som undersøges 

ved hjælp af teori omkring match, transparens og parasocial interaktion.  

 

2.3 Troværdighed 
 

Da troværdighed er det gennemgående tema for denne afhandling, definerer dette afsnit begrebet og 

præsenterer relevante studier på området.  

 

O’Keefe (1990) definerede troværdighed som ”judgments made by a perceiver concerning the 

believability of a communicator.” (Gass & Seiter, 2011, s. 74). Carr og Hayes (2014) definerer 

troværdighed som ”the expertise or trustworthiness of the source as the likelihood to provide credible 

information”. Opfattelsen af troværdighed ligger således hos modtageren, som med den viden 

vedkommende har om afsenderen og afsenderens budskab kan vurdere, hvor troværdig afsenderen er 

på baggrund af denne viden. Ifølge Carrs og Hayes’ inddragelse af ekspertise stiller det også krav til, 

om afsenderen ved noget om det, som vedkommende kommunikerer om. Jeg forventer at finde, at 

netop ekspertise hos bloggeren har stor betydning for, hvorvidt bloglæseren vurderer hende som 

værende en troværdig kommunikator på baggrund af denne viden. Det er blandt andre disse 

fænomener, som vil blive undersøgt i denne afhandling.  

 

I et studie af Cheng & Fang (2015) fandt de, at troværdighed var den altoverskyggende faktor, når 

det kom til, om en bloglæser ville vende tilbage til bloggen, og om bloglæseren ville købe noget, 

baseret på bloggens anbefaling. En anden undersøgelse af en japansk modeblog viste, at det faktum, 

at bloggeren konsekvent ikke modtog betaling for sine indlæg, og dermed altid var objektiv og uden 

bias, og ikke havde økonomiske interesser i sine publikationer, resulterede i, at læserne stolede meget 

på hende og tog hendes råd og anbefalinger til sig (Cheng & Fang, 2015). Dette indikerer, at indhold 

på blogs, som modtageren opfatter som sponsoreret, nedsætter troværdigheden af disse indlæg, og 

konsekvensen kan være, at læserne ikke stoler på bloggeren, såfremt vedkommende publicerer betalt 

indhold. Andre forskere har dog fundet det modsatte, nemlig at selvom en blogger skriver, at et indlæg 

er sponsoreret af et firma, og at fx et produkt dermed ikke er anbefalet uden betaling, så har læserne 

ikke nogen negativ attitude over for et sådant indlæg. Grunden til dette er, at læserne ikke føler sig 

snydt eller vildledt af bloggeren, som åbent og ærligt skriver, at det er sponsoreret (Chang, Chang, & 
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Lu, 2014). Dette indikerer, at begrebet troværdighed er komplekst og kan påvirkes af graden af 

transparens på bloggen.  

 

I et studie af Colliander og Dahlén, (2011) fandt de, at grundet den store interaktion og personlige 

kommunikation imellem læser og blogger, vil læserne forvente, at bloggeren kun skriver om det, som 

oprigtigt interesserer bloggeren. Derfor må det forventes, at troværdigheden daler, såfremt bloggeren 

vælger at benytte sponsoreret indhold på sin blog, som ikke er et match med bloggens tema eller 

bloggerens egne interesser. Et interessant skel er dog det mellem aktivt at skrive, at man anvender 

sponsoreret indhold, eller at blive afsløret i at lade være. Hvis man ikke skriver, at det er sponsoreret 

indhold, og læserne finder ud af det på anden vis, eller har en mistanke om, at det er sponsoreret, vil 

tilliden til bloggeren falde markant (Colliander & Erlandsson, 2015, s. 120). Forskerne anvender 

begrebet at ”straffe” bloggeren og tilføjer, at man ej heller i den offline verden accepterer, at venner 

går bag ryggen på hinanden (ibid.).  

Når det kommer til online-søgen efter information om et produkt, og det formodes, at forbrugerne i 

stigende grad søger online for produktinformationer, kan man fristes til at spørge, om det er 

informationen fra virksomhederne selv, der er i højsædet, eller om det er platforme som personlige 

blogs, der har betydning for, hvor troværdigt budskabet bliver opfattet.  Det formodes, at 

virksomhedernes egen information om et produkt står svagere på troværdighedsbarometeret end 

samme type information, men fra en personlig blog (Morimoto & Trimble, 2012). Dette kan skyldes, 

at en personlig blog med en forbruger bag materialet ikke har nogen større interesse i, hvorvidt et 

produkt klarer sig godt eller skidt på markedet (ibid.). Colliander og Dahlén (2011) kæder bias og 

utroværdighed sammen, hvorfor det må være vigtigt for bloggeren at forholde sig upåvirket af 

virksomhedernes egne opfattelser af et produkt og kun forholde sig til deres egen, personlige mening 

til det. 

 

I denne afhandling vil forståelsen af troværdighed være, at den ligger hos modtageren, og at det er 

kombinationen af opfattelsen af ekspertise, som vil blive diskuteret senere i afhandlingen, match etc., 

der sammen med pålidelighed afgør, hvor troværdig en kilde opfattes.  
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2.4 WOM og eWOM 
 

Word-of-mouth (WOM) er et begreb, som har været beskrevet i litteraturen i over et halvt århundrede 

(Colliander & Dahlén, 2011). WOM dækker helt basalt over kommunikation, der videregives fra 

forbruger til forbruger om brands i f.eks. marketingsammenhænge (ibid.) og er blevet kaldt ”one of 

the most influential channels of communication in the marketplace[…]” (Colliander & Dahlén, 2011, 

s. 314). Den er defineret som ”product information that individuals transmit to other individuals.” 

(Solomon, 2013, s. 445). Flere større virksomheder verden over er blevet bygget op med WOM som 

den primære marketingstrategi (Kotler & Keller, 2012), hvorfor det er en yderst relevant strategi at 

vide noget om, hvis man ønsker at benytte sig af den i sin marketing. Starbucks, som er en 

international kæde med kaffebarer er et af eksemplerne, og de har igennem en målrettet strategi, hvor 

den gode kundeoplevelse er i centrum, skabt et univers, som har fået kunderne til at interagere med 

hinanden omkring brandet (Knight, 2014).  Et eksempel fra skønhedsindustrien er det amerikanske 

brand MAC Cosmetics, som i dag er ejet af Estée Lauder. Her er fokus også på en gennemgående 

WOM-strategi med interaktionen med kunden som primær drivkraft, og effekten er tydelig. MAC gik 

fra at være repræsenteret på 19 markeder til at være aktive på 75 markeder, efter at denne strategi 

blev sat i værk (Sherman, 2015). Jeg vil i dette afsnit forklare begrebet eWOM i forbindelse med 

blogs og senere inddrage med koncepterne organisk og forstærket eWOM. 

 

For at gøre det klart, hvorfor WOM og eWOM er relevant her, inddrages Morimoto & Trimble, (2012) 

som siger: ”Information search on blogs can be regarded as a reflection of word-of mouth (WOM)” 

(Morimoto & Trimble, 2012, s. 48). Dette betyder, at hvor forbrugere før ville henvende sig til en ven 

eller veninde offline for råd i forbindelse med et brand, vender de sig i stedet mod f.eks. blogs online, 

hvor bloglæser og blogger i samhørighed skaber eWOM. Når forbrugerne søger efter information på 

blogs, vil det således kunne sidestilles med et WOM-forhold, da det, trods at det er på internettet, 

stadig er fra én forbruger til en anden, men i og med at fænomenet er rykket til online-sfæren, kan det 

være svært for forbrugeren at tyde, hvorvidt en blogger har ’reelle hensigter’ med sit budskab. 

Bloglæser og blogger står ikke ansigt til ansigt, hvorfor ansigtsmimik og den direkte kontakt er 

fraværende, så bloglæseren udelukkende har det skrevne ord at forholde sig til.  

 

Flere og flere virksomheder har flyttet deres marketingsinitiativer til internettet, hvilket har tilføjet 

begrebet WOM et ”e”, så det er blevet til eWOM, hvilket står for ”electronic word-of-mouth”, altså 
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WOM, der foregår via elektroniske platforme. 

Til trods for de næsten identiske navne er WOM og eWOM ikke helt ens. I ovenstående afsnit blev 

WOM beskrevet, og definitionen på eWOM lyder til sammenligning således: ”[…] any positive or 

negative statement made by potential, actual, or former customers about a product or company, 

which is made available to a multitude of people and institutions via Internet” (Hennig-Thurau et al., 

2004, s. 39 som citeret i Kulmala, Mesiranta, & Tuominen, 2013). Sammenlignes de to, er det præcis 

det samme, der foregår. Der deles information om et produkt, en service eller et firma fra en person 

til en anden, men ved eWOM gøres denne information tilgængelig for flere mennesker end ved 

traditionel WOM, da informationen deles online.   

Den første faktor, der adskiller WOM fra eWOM, er den fysiske kontakt. Taler man om WOM, har 

man face-to-face kontakten, hvilket man ikke har, når der tales om eWOM. eWOM kommer, som 

regel, fra ukendte med-forbrugere, hvilket giver en ufiltreret strøm af information (Lee & Koo, 2012). 

Det er netop i dette skel, at troværdigheden sættes på en prøve, da forbrugeren som udgangspunkt 

ikke har mulighed for at vurdere troværdigheden, og dermed heller ikke kvaliteten af informationen, 

som afsenderen giver (ibid.). Dette kan være en udfordring i og med, at studier har vist, at 

modtagerens opfattelse af afsenderens troværdighed har stor indflydelse på, hvor effektivt WOM-

budskabet virker (Carr & Hayes, 2014). Når det kommer til WOM-anbefalinger, lægger modtageren 

endnu større vægt på personen, der afsender budskabet, end på selve beskeden (Colliander & Dahlén, 

2011). Dette stiller således store krav til afsenderens troværdighed over for modtageren.  

I traditionel WOM er der ofte er tale om kommunikation mellem to mennesker, hvorimod eWOM 

kan involvere flere individer, altså multiple afsendere og modtagere af budskaber (Kulmala, 

Mesiranta, & Tuominen, 2013). Budskaber der sendes via eWOM kan derfor potentielt have en 

kæmpe rækkevidde og nå rigtig bredt.  

Den anden faktor, som adskiller WOM og eWOM fra hinanden, er mængden af negative 

produktanmeldelser. Der er meget længere imellem de negative produktanmeldelser på nettet, end 

der er ved traditionel WOM, hvor man er mere tilbøjelig til at fortælle om de negative oplevelser 

(ibid.).  I forlængelse af ovenstående om negative anmeldelser kommer den tredje faktor, som 

adskiller WOM og eWOM. Når man som forbruger anmelder et produkt på tjenester som f.eks. 

Trustpilot, så bliver den anmeldelse liggende i mange år. Det gør det usikkert, hvorvidt det 

kommunikerede er validt på det tidspunkt, en læser falder over anmeldelsen, hvis den er flere år 

gammel. Man kan argumentere for, at anmeldelser af skønhedsprodukter på sider som f.eks. Sephora 
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ikke som sådan ændrer karakter, da det er en holdning til et produkt, som anmelderen har prøvet på 

et givent tidspunkt i livet.  

 

En vigtig grund til, at WOM kommunikation er så effektiv over for kunderne, er, at det budskab, der 

sendes, kommer fra en forbruger, der selv har købt og anvendt et produkt eller en service. Flere studier 

har også vist, at netop WOM påvirker købs-og forbrugeradfærden hos kunderne (Lee & Koo, 2012; 

Colliander & Dahlén, 2011). ”Consumers trust peer consumers more than they trust marketers and 

evaluate products/services using information that other people provide” (Lee & Koo, 2012, s. 1974). 

Når både Lee og Koo og Solomon (2013) bemærker, at WOM er mere troværdigt end traditionel 

marketing som tv-reklamer og trykte reklamer, kan man fristes til at fortsætte i samme boldgade og 

udlede, at dette må betyde, at virksomheder, der anvender bloggere som et led i deres 

marketingstrategi som udgangspunkt må have god succes med det. Der er dog langt flere faktorer, 

der spiller ind; for eksempel de sponsorerede blogindlæg, som forbrugerne i dag skal forholde sig til 

igen og igen, som kan have en anden baggrund end en godhjertet, ærlig anmeldelse – en økonomisk 

interesse. Da forbrugerne anvender eWOM til at reducere tvivl og risici ved køb (Kulmala, Mesiranta, 

& Tuominen, 2013), er det naturligt at antage, at bloggen kan spille en stor rolle i den forbindelse.  

 

Når man taler om WOM og eWOM, er der tale om subjektiv kommunikation. Det er kommunikation 

mellem mennesker, og den er derfor også menneskeligt konstrueret. De meninger og budskaber, som 

forbrugerne er eksponeret for på nettet, altså ved eWOM, er et produkt af samspillet mellem 

mennesker (Kulmala, Mesiranta, & Tuominen, 2013). Når hele meningsdannelsen ligger hos 

individet, stiller dette også store krav til, hvorvidt kilden til kommunikationen opfattes som troværdig, 

hvorfor netop dette felt er interessant at undersøge. I denne afhandlings kontekst er der tale om 

virksomheden, bloggeren og læserne i en treenighed, som alle er med til at konstruere denne 

virkelighed og dette indhold. 

 

Ovenstående kan opsummeres med, at WOM potentielt kan være et billigt og muligvis effektivt 

redskab i en virksomheds markedsføring sammenlignet med f.eks. TV-reklamer eller reklamer i 

trykte medier, og at WOM kan påvirke købs- og forbrugsadfærden hos forbrugerne. Effektiviteten 

kommer af, at forbrugerne efterhånden stoler mere på medforbrugere end på virksomhedernes egen 

kommunikation om et produkt. Den subjektive holdning, som en anmeldelse hos en blogger 
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reflekterer, er stærkt relateret til den informationssøgning, som forbrugerne initierer, når de skal købe 

et nyt produkt.  

 

2.4.1 Negativ eWOM 

 

Det er som nævnt ikke altid positive informationer, der videregives, og der findes også negative 

WOM-meddelelser, som videregives mennesker imellem. Forskning har vist, at forbrugerne lægger 

mere vægt på de negative budskaber end på de positive, og negativ eWOM har således større 

indflydelse end positiv på opfattelsen af et brand eller et produkt (Solomon, 2013; Fu & Chen, 2012) 

så det er i virksomhedernes interesse at undgå disse. En undersøgelse lavet af White House Office of 

Consumer Affairs viste, at 90% af en gruppe utilfredse kunder ikke ville handle hos et firma igen, og 

at hver og en af disse kunder højst sandsynligt ville dele deres negative oplevelse med ni personer 

(Solomon, 2013). Når der er tale om blogs og sponsoreret indhold, er det derfor nærliggende at stille 

spørgsmålet: Er bloggerne ærlige, hvis de får sponsoreret et produkt, som de ikke bryder sig om? Og 

kan negativ omtale skabe troværdighed? Man kan forestille sig, at negativ eWOM kan skabe 

troværdighed på en sådan måde, at bloglæseren kan se, at bloggeren er ærlig, og herefter er den 

generelt opfattede troværdighed højere.  

 

2.4.2 Organisk og forstærket eWOM 

 

Den organiske eWOM opstår, når en blogger skriver om noget på sin platform af egen motivation og 

uden påvirkning fra en virksomhed. Det kan være et positivt eller negativt ladet budskab om et hvilket 

som helst emne (Kulmala, Mesiranta, & Tuominen, 2013). Idet bloggen i sin reneste form betragtes 

som en dagbog, vil det typisk være en oplevelse, som bloggeren har haft, som bloggeren ønsker at 

dele med sine læsere, blot fordi hun har et ønske om, at andre også skal have denne information. Det 

er noget, som hun brænder for, og ud fra denne passion kommer ønsket om at dele med sine læsere. 

Det er dog vigtigt at nævne, at selv indlæg om hverdagsting kan indeholde sponsoreret indhold i form 

af links til virksomheders webshops, eller ved at bloggeren viser nogle produkter, som hun har købt, 

men som hun i virkeligheden har fået af en virksomhed, hvorfor organisk og forstærket eWOM 

sammensmeltes og det er svært at gennemskue, hvor grænserne går.  
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Forstærket eWOM opstår når: ”[…]  a marketer […] encourages others to speak about a product or 

a company.” (Kulmala, Mesiranta, & Tuominen, 2013, s. 21). Det vil sige, at forstærket eWOM f.eks. 

er til stede, når en virksomhed betaler for indhold på en blog. Den visuelle forskel på et organisk 

indlæg og et forstærket indlæg er ifølge Kulmala, Mesiranta, & Tuominen, (2013) ikke ret stor, da 

indlæggene, der var forstærket, i deres undersøgelse var i samme tema og af samme type, som de 

indlæg, som ikke var forstærket. Dette forklarer forfatterne bag undersøgelsen med, at de 

sponsorerede indlæg passede godt ind i temaet og kulturen på bloggen (ibid.), og det stiller høje krav 

til graden af transparens, hvis bloglæserne skal have en chance for at gennemskue, hvad der er betalt 

indhold. Der var dog emner, som kun forefandtes i enten den ene eller den anden kategori: ”Tips and 

advice messages emanated from the bloggers’ and the audience’s information need and competitions 

emanated from the retailers’ desire to organize these”  (Kulmala, Mesiranta, & Tuominen, 2013, s. 

32). 

 

Et eksempel kan være, at troværdigheden og ærligheden er meget vigtigt for en forbruger, som vil 

reagere på, om der står ”indlægget er sponsoreret af Firma”, eller om det ikke er. Det kan dog være 

uhyre svært at se, om et indlæg er organisk, hvis bloggeren ikke fremlægger, at vedkommende har 

fået betaling for indholdet. Dette er konceptualiseret som graden af transparens, og dette behandles i 

afsnit 2.6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Organisk og forstærket indhold på blogs (oversat fra Kulmala, Mesiranta, & Tuominen, 2013, s. 22) 
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Figur 2 udgør rammen for teorien om organisk og forstærket eWOM. Bloggeren, som står for at 

producere indhold til bloggen i form af indlæg om diverse emner, er primær bidragsyder til den 

eWOM, der sker på denne platform. I tillæg til dette er der bloglæserne, som kan være bidragsydere 

og forbrugere. Bidragsyderne er dem, som kommenterer aktivt og deltager i debatten om det emne, 

som bloggeren har taget op (Kulmala, Mesiranta, & Tuominen, 2013). Det kan være 

erfaringsudveksling i forbindelse med et produkt, som bloggeren omtaler, eller det kan være i form 

af tilkendegivelser af, at produktet er noget, som vedkommende kunne tænke sig at købe. 

Bloglæserne, som er illustreret yderst til højre i figur 2 er forbrugere og ikke bidragsydere, er dem, 

som besøger bloggen, suger information, og derefter forlader platformen igen. De bidrager altså ikke 

med kommentarer eller interaktion. Såfremt bloggeren af egen motivation producerer indhold, uden 

at have indgået et samarbejde med en virksomhed, er det organisk indhold. Har en virksomhed 

derimod sponsoreret produkter eller givet penge til en blogger for omtale af virksomhedens ydelser 

eller produkter, er der tale om forstærket indhold.  

Umiddelbart kan det virke tiltalende at anvende forstærket indhold, idet bloggeren kan ramme et 

specifikt segment igennem en blog, men da indholdet vil være sponsoreret, kan det påvirke 

troværdigheden negativt, da der kan stilles spørgsmålstegn ved indholdets objektivitet. Det formodes, 

at, forbrugeren netop den personlige og upåvirkede holdning fra bloggeren, men tilliden til, at denne 

kommer frem, bliver sat på prøve, hvis bloggeren har fået betaling for at skrive om et produkt eller 

en virksomhed. 

Jeg har nu identificeret et potentielt problem ved forstærket eWOM i forbindelse med 

troværdighedsopfattelsen og vil nu gå dybere ned i modellen (figur 2) og se nærmere på teori om 

eWOM indholdet, som bringes på bloggen, samt hvordan det bringes.  

 

2.5 Match 
 

Termen match kan defineres på mange forskellige måder, men i forbindelse med begrebet ”egnethed” 

definerer Longman (2009) match som ”a situation in which something is suitable for something else, 

so that the two things work together sucessfully.” I denne afhandling vil match dermed betegne 

modtagerens opfattelse af en positiv sammenkædning imellem blogger og det betalte indhold, som 

bringes på bloggen. Der findes relativt lidt litteratur om emnet, men ifølge Gass & Seiter (2011) er 

det altafgørende, hvorvidt der er et match mellem endorseren og brandet, hvorfor jeg i dette speciale 

antager, at et positivt match imellem blogger og det, der reklameres for, må have betydning for 
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bloglæserens opfattelse af bloggens og bloggerens troværdighed. Flere studier har også vist, at dette 

rette match leder til bedre kommunikation af budskabet (f.eks. Törn, 2012). Der er dog også studier, 

som har fundet, at et mismatch potentielt kan lede til, at modtageren skærper opmærksomheden om 

det kommunikerede (Lynch og Schuler (1994) som citeret i Törn (2012)). Med ovenstående teorier i 

spil er det derfor interessant at teste empirisk, hvordan match spiller en rolle i forbindelse med 

bloglæsernes opfattelse af troværdigheden på blogs.  

 

Flere studier undersøgt fænomenet endorser i forbindelse med match og fundet, at ekspertise hos 

endorseren spiller en stor rolle i forbindelse med, om samarbejdet kunne betegnes som et match (Till 

og Busler (1998; 2000), Lynch og Schuler (1994) og Ohanian (1991) i Törn, (2012)). I denne 

afhandling skal ekspertise forstås på den måde, at bloggeren enten er uddannet indenfor området, 

eller igennem sin interesse og beskæftigelse med emnet på bloggen i en længere periode har opnået 

denne ekspertise.  

The Match-Up Hypothesis, som beskrevet af Gass og Seiter, (2011), forklarer relationen mellem 

endorseren og det produkt eller brand, der endorses. Dette kan overføres til blogverdenen, idet 

matchet mellem blogger og tema angiveligt er vigtigt for den opfattede troværdighed af bloggen 

ifølge forrige afsnit. Det må formodes, at en blogger, der skriver om et brand eller produkt, som ikke 

har noget med temaet at gøre, virker utroværdigt på læseren, i følge The Match-Up Hypothesis. En af 

grundene til, at troværdigheden vil dale, hvis matchet ikke er korrekt er, at ”an endorser’s public 

persona is projected onto a brand” (Gass & Seiter, 2011, s. 74). Læserne kæder bloggerens person 

sammen med det produkt eller brand, som der skrives om, og hvis der her opstår et mismatch, kan 

troværdigheden dale. Det handler om the meaning transfer perspective og det, som et brand betyder 

for en forbruger vil blive kædet sammen med den person, og den personlighed, som endorser det 

(ibid.). Opsummerende kan det siges, at hvis man har med en beautyblogger at gøre, som på sin blog 

fremstiller sin personlighed som meget fokuseret på skønhed og hudpleje, og vedkommende så 

skriver om boligprodukter, vil det ikke nødvendigvis være lige så troværdigt, som når bloggeren 

skriver om skønhedsprodukter.  

 

2.6 Transparens 
 

Transparens (transparency) defineres i sin rene form som ”[…] the quality of being easy to understand 

or know about” (Longman, 2009) og “perviousness to light; diaphaneity, pellucidity” (Oxford 
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English Dictionary, 2017). I denne afhandling vil jeg anvende disse definitioner af termen i 

forbindelse med begrebet transparens på blogs og forstå det som dét at fremlægge informationer, så 

de for læseren er let tilgængelige, let forståelige og det står klart, hvad der kommunikeres, og fra 

hvem kommunikationen kommer fra.  

I takt med, at word of mouth kampagner har migreret online, har læsere af blogs ændret deres syn på, 

hvorvidt anmeldelser på blogs opfattes som bloggerens upåvirkede holdning (Carr & Hayes, 2014). 

Læserne er klar over, at der på blogs kan forekomme sponsoreret indhold, hvilket kan medføre en 

stigende tvivl om, hvorvidt bloggeren er finansielt motiveret for at bringe et indlæg om et givent 

produkt eller ej (ibid.). Det må dog antages, at læserne stoler på, at et indlæg er organisk eWOM, 

såfremt ikke andet er angivet (ibid.). 

Et studie har vist, at troværdighed etableres, når der kommunikeres åbent og transparent (Gilpin, 

Palazzolo, & Brody, 2010) og Colliander & Erlandsson fandt i et studie (2015), at umiddelbar 

afsløring af skjult reklame på en blog medførte, at troværdigheden faldt markant, da læserne blev 

gjort opmærksomme på, at deres online veninde ikke angav, når der var tale om reklame.  

Det er derfor interessant og vigtigt for forståelsen af blogs troværdighed at vide, hvordan forskellige 

grader af transparens på blogs i forbindelse med sponsoreret indhold kan påvirke læserens opfattelse 

af bloggerens troværdighed.  

 

2.6.1 Fire grader af transparens  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Carr og Hayes (2014) fire grader af transparens, inkl. Kulmala et al.'s (2013) 
opfattelse af eWOM. (Egen tilvirkning af model af de to teoriers relation) 
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Transparens på blogs er et fænomen, som ikke enten er til stede eller ej – transparens kan gradbøjes, 

hvilket også gør det svært at gribe om. Denne gradbøjning af transparens kommer sig af, hvordan 

bloggeren gør opmærksom på indflydelse fra tredje part på sin blog (Carr & Hayes, 2014). Den måde, 

hvorpå bloggeren angiver, at der er tale om sponsoreret indhold – eller gør opmærksom på, at der ikke 

er – påvirker, hvordan læseren opfatter bloggens og bloggerens troværdighed. Ifølge Carr & Hayes, 

(2014) er der fire måder, hvorpå en blogger kan angive, at der er tale om et sponsorat i et givent 

indlæg. De kalder måderne no disclosure, impartial disclosure, implied disclosure og explicit 

disclosure.  

For at føre disse fire begreber tilbage til modellen om organisk og forstærket eWOM, kan no 

disclosure og impartial disclosure sidestilles med Kulmalas, Mesirantas, & Tuominens (2013) 

organisk eWOM, og explicit disclosure kan sidestilles med forstærket eWOM. Implied disclosure 

fandt Carr og Hayes (2014) svært at afkode for bloglæserne, hvorfor denne grad af transparens er 

svær at bestemme som enten organisk eller forstærket eWOM.  

 

2.6.1.1 No disclosure  

 

No disclosure forekommer, når en blogger helt fravælger at angive, at der i et indlæg er tale om 

påvirkning fra tredje part. Carr & Hayes, (2014) foreslår, at når en blogger ikke angiver, at der er tale 

om sponsoreret indhold, så må det være, fordi det er sandt, at indlægget er uden påvirkning fra 

tredjepart, men det kan naturligvis også være, at bloggeren skjuler sin reklame. Studier har vist, at 

overdrevent positive anmeldelser skaber skepsis iblandt læserne, uanset graden af disclosure. Dette 

kan lede til mistro hos læseren, hvilket vil påvirke bloglæserens opfattelse af bloggerens troværdighed  

negativt (ibid.). 

 

2.6.1.2 Impartial disclosure  

 

Impartial disclosure forekommer, når en blogger eksplicit angiver, at der helt og holdent er tale om 

vedkommendes eget indhold, og at det ikke er påvirket af tredjepart. Denne form for disclosure kan 

have det, som Carr & Hayes, (2014) kalder en boomerang-effekt. Dette betyder, at når en blogger har 

brug for at angive, at vedkommende er troværdig, fordi der ikke er tale om sponsoreret indhold, virker 

det måske modsat og opfattes, som om der ”prøves for meget” (ibid.). Hvis det indlæg, som bloggeren 

bringer, blot er skrevet ud fra egen interesse, hvorfor så angive, at der er tale om egne holdninger? 
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Når bloggeren gør det, vil læseren begynde at lede efter underliggende bias og finde blogindlægget 

utroværdigt og for godt til at være sandt (ibid.).  

 

2.6.1.3 Implied disclosure  

 

Ved implied disclosure er det ikke helt tydeligt, i hvilken grad, eller hvordan, der er påvirkning fra 

tredjepart, men det angives vagt, at der i en eller anden form er tale om sponsoreret indhold. Det kan 

være i form af en generel disclaimer som pop-up eller på ”om”-siden, hvor bloggeren angiver, at der 

generelt vil forekomme sponsorerede indlæg på denne blog. På den måde gøres læseren opmærksom 

på, at det kan forekomme, men man ved som læser ikke, hvor og hvornår man læser sponsoreret 

indhold på bloggen. Eftersom i denne situation læseren aldrig er klar over, hvornår vedkommende 

læser sponsoreret indhold, kan denne tvivl lede til, at læseren tillægger bloggeren lavere 

troværdighed, da det kan virke som et forsøg på at skjule den reklame, som bloggeren gerne vil bringe 

(Carr & Hayes, 2014). Det skal understreges, at denne form for transparens ikke vil indgå i 

dataindsamlingen og den vil ikke indgå i analysen, da den vurderes som værende for uhåndgribelig 

at undersøge.  

 

 

2.6.1.4 Explicit disclosure  

 

Explicit disclosure forekommer, når bloggeren angiver fuldt ud, i hvilken form der er sponsoreret 

indhold. Der angives helt transparent alle detaljerne af samarbejdet, og det er helt tydeligt for læseren, 

hvori det sponsorerede indhold består (Carr & Hayes, 2014). Med denne form for ærlighed, altså 

explicit disclosure om et eventuelt samarbejde, forventes det, at de forbehold, en læser måtte have, 

trumfes af den effekt, som selve ærligheden i blogindlægget har. Det vil sige, at selvom 

troværdigheden skulle være en smule påvirket af, at der står, at det er sponsoreret eller reklame, så 

vil ærligheden omkring det altså trække troværdigheden op igen, og de to vil udligne hinanden (ibid.).  

 

Tager man de kritiske briller på, er det vigtigt at bemærke, at Carr og Hayes (2014) testede deres fire 

grader af transparens på 527 informanter, men det kan ikke afvises, at der i denne test kunne være 

inddraget og applikeret andre former for transparens. Deres studie er ydermere foretaget i en 

amerikansk kontekst, ikke europæisk eller dansk, hvorfor der kan være kulturelle forskelle, som 
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potentielt kan påvirke resultaterne. Deres studie foregik ydermere som online-survey, og 

informanterne blev kun eksponeret for én transparenstype.  

For at vende tilbage til, hvorvidt der kunne være andre former for transparens, ser jeg en tendens til 

en sammenblanding af to af transparenstyperne på danske blogs, hvorfor de fire typer potentielt ikke 

er fyldestgørende. På danske blogs ses der en stigende tendens til at blande impartial disclosure og 

explicit disclosure.  

 

Figur 4. To transparenstyper i én. Screenshot fra indlægget her: http://liseemilia.com/2016/01/25/du-kan-saelge-mig-alt-i-krystal/  

 

I figur 4  blander Lise Emilia, som er en af de skønhedsbloggere, som bloglæserne nævner i 

fokursgruppen, de to typer ved at angive, at indlægget er sponsoreret, men at indholdet er hendes 

eget og holdningerne ligeså.  Under mine søgninger til dette speciale blev det bemærket, at denne 

metode, hvor bloggerne blander to transparenstyper er en almindelig forekomst på danske blogs 

(Liseemilia.com, bettebjerregaard.com, lullumut.com…). En hypotese kan være, at bloggerne 

skriver således for vise, at indholdet ganske vist er sponsoret, men at det ikke har påvirket 

bloggerens holdning til det pågældende produkt, fordi bologgeren er bange for effekten af et indlæg, 

hvor der blot står ”sponsoreret” eller ”reklame”. Det har ikke været muligt at lokalisere studier der 

undersøger, hvad det betyder for bloglæserens opfattelse af bloggens eller bloggerens troværdighed, 

når bloggeren både angiver, at vedkommende har fået penge for indlægget og samtidig skriver, at 

holdningerne er hendes egne.  

 

2.7 Parasocial interaktion  
 

Bloglæserens relation til bloggeren beskrives i litteraturen som en form for venskab (Colliander & 

Dahlén, 2011), og anbefalinger fra bloggeren kan derfor opfattes som lige så betydningsfulde som i 

et almindeligt WOM-forhold (ibid.) Selvom begrebet ”para-socialt” kan let forbindes med nutidens 

brug af sociale medier, og menneskers stigende brug af platforme på internettet til interaktion frem 

http://liseemilia.com/2016/01/25/du-kan-saelge-mig-alt-i-krystal/
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for traditionelle face-to-face møder er det ikke noget nyt. Horton og Wohl introducerede konceptet i 

1956 som ”[…] a ”simulacrum of conversational give and take […] that takes place between users 

and mass media performers, particularly television performers” (Hartmann & Goldhoorn, 2011). 

Horton og Wohl forstår altså para-social interaktion som en efterligning af traditionel 

tovejskommunikation, hvilket kan være imellem massemedierne og de brugere, der kigger med. De 

beskrev videre denne interaktion som en illusion hos brugeren, som trods den ensidige 

kommunikation alligevel følte sig kommunikeret med (Hartmann & Goldhoorn, 2011). I en 

publikation af Horton og Strauss fra 1957 tog de konceptet et skridt videre og beskrev, hvordan den 

parasociale interaktion for brugeren kunne opfattes som meget personlig, direkte og ikke mindst 

gensidig (ibid.), trods det faktum, at kommunikationen kom fra f.eks. et TV. Selvom dette kunne føles 

ret stærkt, og ægte, for brugeren, argumenterede Horton og Strauss alligevel for, at det var en illusion. 

Eftersom kommunikationen og forholdet til en medie personlighed føltes så ægte, antog Horton og 

Wohl, at brugerne i stigende grad ville søge råd og vejledning ved denne personlighed (Tsay-Vogel 

& Schwartz, 2013). Man kan ligefrem referere til vejledningen fra mediepersonligheden som værende 

anbefalinger fra en god ven (The Economist, 2009). Det er på baggrund af ovenstående anskuelse, at 

det er interessant at inddrage teori om parasocial interaktion i forbindelse med blogs. 

 

Længe  har man søgt at anvende autenticitet og realisme til at klassificere medie personligheder, som 

man som bruger får etableret et parasocialt forhold til (Tsay-Vogel & Schwartz, 2013). Formålet med 

denne klassificering er som bruger at kunne sammenholde det, man ser på skærmen (enten computer 

eller tv), med virkeligheden og spørge sig selv, om det, man ser, kan sammenlignes med 

virkeligheden. Grundet den stigende brug af betalte reklamer på fora som blogs, er forbrugerne dog 

blevet mere skeptiske og stiller spørgsmål ved autenticiteten af sådanne indlæg (Jiménez & Mendoza, 

2013).  

Andre indikationer på en parasocial interaktion kan være samhørighedsfølelse, en følelse af at kunne 

lide en person samt tiltrækning og imitation (ibid.). Brugerne søger simpelthen at gøre og være som 

eller ligefrem imitere den person, de ser på for at have denne parasociale interaktion.  

 

Begrebet para-social interaktion blev, som nævnt ovenfor, defineret i forhold til den relation, der 

opstod imellem brugere og tv-personligheder i massemedie branchen. Det er dog også blevet brugt i 

webside sammenhænge (Hoerner, 1999 i Thorson & Rodgers, 2006) til at beskrive den interaktion, 

der kan foregå på en sådan platform (Auter 2002; McMillan 2002 i Thorson & Rodgers, 2006). 
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Hvis der eksisterer en parasocial interaktion imellem en afsender og en modtager, kan denne påvirke 

identitetsdannelsen hos modtageren og ligeledes modtagerens sociale konstruktion af virkeligheden 

(Tsay-Vogel & Schwartz, 2013, s. 67). I denne afhandling er socialkonstruktivismen bærende pille 

som den videnskabsteoretiske tilgang, og her kan PSI anvendes til at forklare, hvordan den sociale 

konstruktion skabes mellem mennesker i forhold til massemedier. Colliander og Dahlén 

demonstrerede i 2011, hvorfor blogs er en af de typiske platforme, som genererer PSI med sine læsere 

og forklarer, at det er den måde, hvorpå bloggen fungerer som en dagbog og indvier læserne i 

dagligdagen hos bloggeren, som skaber denne parasociale interaktion. Der deles billeder fra 

privatlivet og skrives lange indlæg om alt fra mad til aktiviteter og seneste køb, og ydermere kan der 

kommunikeres i kommentarfeltet hos bloggeren.  Auter (1992) som citeret i Colliander og Erlandsson 

(2011, 2015) støtter denne betragtning og bemærker, at det netop er i dette møde, at PSI vil opstå og 

udvikle sig, jo flere gange man interagerer, blogger og læser imellem (ibid.) Når blogger og læser har 

interageret flere gange, må det forventes, at der opstår en form for venskab og tillid imellem dem, og 

det forhold kan sidestilles med et stærkt WOM-forhold (Colliander & Dahlén, 2011). Som nævnt 

tidligere er selve indlæggene på en blog envejskommunikation fra blogger til læser, hvorfor selve den 

parasociale interaktion og påvirkningen af brugeren ikke sker via tovejskommunikation. Det sker 

netop via PSI, som får brugeren til at imitere bloggeren samt ændre adfærd på baggrund af det billede, 

som brugeren har af bloggeren, og det man vil kunne få ud af at gøre som vedkommende.  

 

Dette forhold må siges at kunne bruges positivt, idet flere forfattere (Solomon, 2013; Lee & Koo, 

2012 og Kotler & Keller, 2012) beskriver, hvor stærkt WOM og eWOM kan påvirke 

forbrugeradfærden, men det er skrøbeligt. I og med, at det er bloggeren som faciliterer den para-

sociale interaktion, er det nærliggende at se nærmere på den status, hun har hos bloglæserne. I afsnit 

2.8 blev det beskrevet, hvordan forbrugerne stoler på medforbrugerne, og det er interessant at 

undersøge, hvordan denne status opnås og hvad der helt konkret liggeri fænomeneter, hvorfor 

begrebet defineres i næste afsnit.   

 

2.8 Opinion leaders 
 

En opinion leader er i følge Kotler & Keller, (2012) ”[…] the person who offers informal advice or 

information about a specific product or product category, such as which of several brands is best or 

how a particular product may be used” (Kotler & Keller, 2012, s. 175). Her etableres 
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meningsdanneren som en uformel kommunikator, der rådgiver omkring produkter, og hvordan disse 

kan anvendes. I sin kerne er det egentlig simpelt, men som afsnittet om troværdighed viste, kræver 

dét at kunne kommunikere troværdigt endnu flere lag. Meningsdanneren skal have ekspertise på sit 

område og dermed en solid viden om det, som hun kommunikerer til sine modtagere. En opinion 

leader er ikke nødvendigvis den første på banen til at kommunikere om et nyt produkt eller brand, 

men er typisk hende som venter, til produktet har været på markedet i nogen tid, før hun publicerer 

sin egen mening om produktet. På den måde sætter hun ikke sin egen position som meningsdanner 

på spil for et produkt eller et brand, som måske ikke vinder forbrugernes tillid (Pumpuang & Valente, 

2007). Hvis en blogger har formået at etablere sig som troværdig kommunikator på en platform, som 

tiltrækker læsere, der søger inspiration fra bloggeren, kan man referere til vedkommende som online 

opinion leader. En online opinion leader har et stort netværk og kan på grund af sin stærke position 

let påvirke købsadfærden hos tilhængerne. På baggrund af dette stoler andre på dem og anser dem for 

værende troværdige kilder indenfor specifikke områder (Solomon, 2013, s. 444). Hvis bloggeren 

opnår status som en meningsdanner, som bloglæserne finder troværdig, vil vedkommende have 

potentiel stor indflydelse (Carr & Hayes, 2014). 

Studier har vist, at opinion leaders typisk arbejder indenfor ét sepcifikt produktområde, nemlig det 

de er mest motiverede for at kommunikere om, fordi de har viden og ekspertise på området (Feick & 

Price, 1987). Teori om opinion leaders er inddraget for at kunne undersøge, hvordan bloggeren kan 

blive opfattet som troværdig, når hun udgiver blogindlæg, da bloggeren formodes at være en form for 

opinion leader.  
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Kapitel 3 
 

3.1 Metode 
 

Dette kapitel beskriver de metoder, som anvendes i denne afhandling. Afsnittet om den 

videnskabelige metode vil til en start klarlægge, hvordan viden anskues i denne afhandling. Herefter 

beskrives afhandlingens empiriindsamling, hvilket omfatter en diskussion af induktive og deduktive 

metoder. De kvalitative metoder vil herefter blive præsenteret og diskuteret, og slutteligt vil 

transskribering, kodning og tematisering blive behandlet, efterfulgt af et afsnit om validitet og 

reliabilitet af de indsamlede data. 

 

 

3.2 Videnskabelig metode 
 

Tilgangen til arbejdet med empiri, og hvad man som forsker ønsker at finde frem til af viden afhænger 

af, hvilket videnskabeligt ståsted man har. Tilgangen til viden, og hvordan denne behandles kommer 

an på, om man f.eks. søger en sandhed, som er verificerbar som i positivismen, eller man som i social 

konstruktivismen har betragtningen, at al viden er fortolkningsviden og at viden er betinget af den 

sociale sammenhæng (Fuglsang & Olsen, 2004). Det er netop i socialkonstruktivismen, at denne 

afhandling har sit videnskabelige ståsted.  Ifølge socialkonstruktivismen, er verden socialt bygget af 

mennesker, og vi skaber mening igennem den sociale interaktion med andre.  Det vil sige, at viden 

kommer sig af disse sociale processer (Burr, 1995).   

 

Når man ser på verden som et produkt at sociale interaktioner, udfordrer det den verdensanskuelse, 

som hidtil har præget den realistiske tilgang til verden. Denne realistiske tilgang tager sit 

udgangspunkt i, at viden er et produkt af objektive og upåvirkede observationer af verden. Vi skal 

ikke længere gå ukritisk til forståelsen af verden, men hellere være mistænkelige over for den viden 

vi præsenteres for (Burr, 1995). Det vil sige, at socialkonstruktivismen hævder, at det menneskelige 

sind ikke kan objektivere, måle og kategorisere på en hundrede procent objektiv måde. Der er ikke 

én sandhed. Helt specifikt argumenterer socialkonstruktivismen for, at det for mennesket er helt 

umuligt at udelukke deres mål, værdier, og fordomme når de i den sociale interaktion med andre 

mennesker skal skabe en virkelighed. Selvom det kan tolkes som, at socialkonstruktivismen helt 

ukritisk opfordrer til at stole på, at den viden som skabes igennem de sociale processer mellem 
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mennesker, ønsker metoden alligevel at advare os. Vi skal huske at være kritiske over for vores 

opfattelser af, hvordan verden hænger sammen ud fra de sociale processer, som har skabt den viden 

vi eksponeres for (Burr, 1995). Selvom, at der i blogverdenen er forskellige kategorier inden for blogs 

og hvilket emne de bearbejder, betyder det ikke, at vi skal acceptere, at det er den eneste rigtige 

opdeling i kategorier af blogs. Det er socialt konstrueret, hvilket betyder, at opdelingen er et produkt 

af, hvordan mennesker opfatter dem og har kommet dem i ”kasser”. Havde det været nogle andre 

mennesker, eller på et andet tidspunkt havde opdelingen måske set anderledes ud. For at opsummere, 

er menneskets sind for komplekst og har for mange facetter til at man kan objektivisere det, som 

produceres fra det.   

 

Fordi at intet kan objektiviseres og stemples som den endegyldige sandhed vil det derfor også være 

nærværende at stille spørgsmål til den kommunikation, som bloggerne præsenterer os for. Et 

sponsoreret indlæg på en blog er konstrueret af blogger og virksomhed i mellem, måske inden for det 

tema som bloggeren arbejder ud fra, og serveres på den baggrund for læseren. Hvis læseren tager det 

ukritisk ind og vurderer det som den endegyldige sandhed, kan man argumentere for, at 

vedkommende har fejlet – eller at markedsføringen har haft succes. Socialkonstruktivismen vil i dette 

speciale bidrage til forståelsen af, hvordan mennesker opfatter og konstruerer den online virkelighed, 

som forefindes på blogs. Da socialkonstruktivismen anser viden for et produkt at social interaktion, 

og dermed også inddrager mig som forsker i dette speciale, kan jeg ikke anses som uafhængig af den 

frembragte viden, hvilket kan påvirke resultaterne. Den frembragte viden i denne afhandling må 

derfor anses som værende et produkt af en social relation informanterne i fokusgruppen imellem, men 

også med mig som forsker. Det er vigtigt ikke at lade sig rive med og smelte sammen med den sociale 

interaktion, som der studeres i dette speciale. 

 

3. 3 Induktion og deduktion 
 

Når man arbejder med et speciale, er det relevant at beslutte, hvordan man helt konkret vil gå til værks 

når det kommer til arbejdet med teori og empiri. Man arbejder med begreberne induktiv struktur og 

deduktiv struktur. Den induktive struktur fokuserer på empirien som den bærende pille i opgaven og 

her vil de forskellige dele af opgaven blive diskuteret løbende fremfor at være enkeltstående afsnit 

(Ankersborg, 2011). Den deduktive struktur bruges når forskeren allerede har en teoretisk ramme at 

arbejde ud fra, som søges at blive testet ved hjælp af indsamlet empiri. I denne metode har forskeren 

en klar struktur over opgaven (Ankersborg, 2011). Det stiller også krav til, at teorikapitlet netop er 
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placeret først i opgaven, foran metoden fordi forskeren tager opgavens afsæt i allerede eksisterende 

materiale (ibid.) Til trods for, at dette er den klassiske måde at arbejde på (Ankersborg, 2011) skal 

man dog være opmærksom på, at undersøgelsen ikke går hen og bliver en febrilsk søgen efter netop 

de spor fra teorien, som man ønsker at få bekræftet i empirien (ibid.). Man skal også holde sig for øje, 

at man hele tiden kæder kapitlerne sammen og sørger for, at den røde tråd er der opgaven igennem 

og at man anvender den teori man har præsenteret (ibid.). I dette speciale anvendes den deduktive 

struktur idet der allerede forefandtes relevante teorier, som kunne belyse problemformuleringen.  

 

 

 

3.4 Kvalitative metoder 
 

 

Jeg vil i dette afsnit præsentere de metoder, som jeg vil anvende i dataindsamlingen. Denne 

afhandling vil arbejde med kvalitative metoder i sin søgen efter svar på problemformuleringen, da 

meningen ikke er at se hvor mange der synes noget omkring blogmarkedsføring, men hellere hvad de 

synes og hvorfor. Det vurderes at det bedste resultat opnås ved at bruge kvalitative metoder, da man 

så har mulighed for at lade de adspurgte beskrive og uddybe det de siger. Den kvalitative forskning 

beskæftiger sig ikke med tal og tællelige værdier, men i stedet ord (Merriam, 2014) og billeder 

(Bryman, 2012), samt hvordan emnet er opfattet af de mennesker, der beskæftiger sig med det.  

 

Empirisk data til denne afhandling er indsamlet ved hjælp af en fokusgruppe. På den måde, kan jeg 

få et indblik i de ord og billeder, som denne gruppe mennesker vil sætte på troværdighed på blogs, 

hvilket er helt i tråd med den kvalitative metode ifølge Merriam (2014). Metoden er valgt, da man 

kan komme dybt ned i informationerne og helt ind til benet af, hvad folk mener og synes.   

Vi interviewer folk for at finde ud af det, som vi ikke kan observere ude fra, og det vi ikke kan måle. 

Her tænkes der på følelser, tanker og intentioner (Patton, 2002 som citeret i Merriam, 2014). Denne 

metode er relevant i forhold til, at jeg vil undersøge hvordan et fænomen, i dette tilfælde troværdighed 

på blogs, påvirker mennesker samt hvordan troværdigheden opfattes. Jeg vil i dette afsnit redegøre 

for metoden og diskutere fordele og ulemper ved at anvende fokusgruppeinterviews. I afsnittet vil 

deltagerne i fokusgruppen blive præsenteret og validiteten samt reliabiliteten af metoden vil blive 

diskuteret.  
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3.5 Fokusgruppeinterviews 
 

Brugen af fokusgrupper har mødt både klapsalver og modgang siden de første fokusgrupper blev 

anvendt i 1940’erne (Catterall & MacLaran, 2006). Fokusgrupperne bruges i dag inden for mange 

forskellige felter, men har i de senere år i stigende grad været brugt inden for kommunikations feltet 

og produkt- og service udviklingsfeltet (Heiskanen, 2008) og er helt konkret karakteriseret ved at 

være en gruppe mennesker, som har viden om et emne (Merriam, 2014). Da den videnskabelige 

metode i dette projekt er socialkonstruktivismen, stemmer valget af fokusgruppeinterviews til 

dataindsamlingen overens idet data er socialt konstruerede og det er et konstruktivistisk perspektiv, 

som ligger til grund for denne metode (Merriam, 2014).  

Til trods for, at det er den sociale interaktion, som man ønsker at observere igennem fokusgruppen, 

er individet og dets individuelle mening ikke uden betydning. Man vil typisk instruere 

fokusgruppedeltagerne i, at gruppen ikke er til for at opnå konsensus, (Catterall & MacLaran, 2006; 

Merriam, 2014) men for at samle deres synspunkter hver især til en højere mening (Heiskanen, 2008). 

Ved at bruge en metode som fokusgruppen kan moderatoren få et indtryk af, hvilke ord der benyttes 

omkring emnet, og deltagerne kan stille hinanden spørgsmål og derved komme dybt ned i emnet 

(ibid.). Selvom vi er interesserede i den sociale konstruktion og deltagernes mening konstrueret 

igennem deres interaktion med hinanden, skal det ikke blot tages ufiltreret for gode varer (Heiskanen, 

2008). Efterbearbejdningen er enormt vigtig, da det er her forskeren analyserer og konceptualiserer 

den viden, han har indsamlet (ibid.). Slutteligt vil forskeren have et nuanceret billede af, hvordan 

forbrugerne, i dette tilfælde bloglæserne, tænker og rationaliserer omkring troværdigheden på blogs.  

 
 

3.5.1 Fordele og ulemper 
 

Som for al videnskabelig metode gælder også for fokusgruppemetoden, at der knytter sig en række 

styrker og svagheder. En af styrkerne ved denne metode er, at moderatoren kan skabe en atmosfære, 

der inviterer informanterne til at dele deres synspunkter og føler, at de kan tale frit (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Et mere økonomisk perspektiv på at anvende fokusgruppe som metode er, at de 

kan være billige at afholde sammenlignet med mere omfattende dybdeinterviews, og det er let og 

tilgængelig dataindsamling (Catterall & MacLaran, 2006). Dette er for eksempel gældende i denne 

afhandling, da midlerne til en større dataindsamling ikke forefindes, og tiden er begrænset.  

Der er naturligvis også argumenter imod at anvende fokusgrupper. Et af dem er, at individer, der 

deltager i en fokusgruppe kan ændre deres personlige holdning, når gruppediskussionen er i gang 



Side 28 af 71 
 

(Catterall & MacLaran, 2006). Problemet her er, at forskeren i dette tilfælde, under 

efterbearbejdningen, kan blive i tvivl om, hvorvidt det afspejler individets ”rigtige” mening (Ibid.), 

eller om den er gennemsyret af gruppens sociale pres. Der kan være et par individer i en sådan gruppe, 

der dominerer med meninger og holdninger, hvorfor resten af gruppens udsagn bliver påvirket af 

disse (Kubacki & Rundle-Thiele , 2017). Såfremt nogle af informanterne i fokusgruppen føler, at de 

har for lidt viden på området kan man risikere, at de i stedet ”finder på” svar, hvorfor resultaterne 

derfor ikke afspejler virkeligheden (Kubacki & Rundle-Thiele , 2017). Dette har jeg forsøgt at 

imødekomme ved i min sampling at udvælge informanter som jeg ved læser blogs og derfor må have 

set og læst indlæg med sponsoreret indhold.  

En ulempe er også, at udsnittet er meget lille. Litteraturen anbefaler, at der er seks til ti deltagere i en 

fokusgruppe (Kvale & Brinkmann, 2009) men tidligere erfaringer jeg har gjort mig med 

fokusgruppeinterview gør, at jeg vælger at se bort fra dette og blot medtage fire informanter. I 

forbindelse med et fokusgruppeinterview i et tidligere studie havde jeg syv informanter, da jeg lagde 

mig tæt op ad litteraturen. Dette viste sig imidlertid ikke at fungere særligt godt, da der hurtigt var to 

informanter, som tog styringen samt at flere informanter sad passivt hen og undlod at komme til orde. 

Med en gruppe på blot fire personer denne gang , repræsenterer de langt fra alle holdninger, som 

bloglæsere landet over kunne have, men kun et lille udsnit. Metoden og størrelsen på fokusgruppen 

er dog alligevel valgt, da jeg vurderer, at jeg med interviewguiden kan få nogle gode, brugbare svar 

til brug i analysen og besvarelse af problemformuleringen. Jeg ser det også som en styrke, at der blot 

er fire personer, da det gør det nemmere at sikre, at alle kommer til orde.  

 

Opsummerende kan man sige, at fokusgruppens største force, nemlig at man har mulighed for at få 

data fra den sociale interaktion mellem mennesker, også er dens svaghed, såfremt disse er 

kontamineret og domineret af enkelte individer.  

 

3.5.2 Deltagere til fokusgrupperne 

 

I tabellen herunder er de fire informanter præsenteret med navn, alder og profession.  

 

 

Navn Alder Profession 

Lene  29 år Ledig (uddannet markedsføringsøkonom) 

Charlotte  28 år Teamleder i butik 

Pernille  30 år Folkeskolelærer 

Marie 26 år Studerende, value chain management.  
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I Danmark var der ifølge Danmarks Statistik 43,8% af de 20-39 årige, som havde læst blogs i 20093. 

Ud af disse var 28,3 % kvinder. Informanterne til dette studie er, blandt andet, valgt ud fra kriteriet, 

at de skulle være kvinder. Dette er valgt fordi jeg antager, at det primært er kvinder der læser blogs, 

endvidere, at det er kvinder der læser blogs med skønhedsindhold, da produkterne på disse blogs 

henvender sig primært til kvinder. Informanterne er alle valgt ud fra kriteriet, at de har kendskab til, 

og læser, danske skønhedsblogs på jævnlig basis. På den måde, er det næsten sikkert, at de er blevet 

eksponeret for sponsoreret indhold på blogs i nogen grad, engang i mellem. Informanterne er imellem 

26 og 30 år, og har meget forskellige baggrunde, hvilket jeg forventer vil give en bedre diskussion 

end hvis gruppen havde været mere homogen. Aldersgruppen er valgt ud fra, at jeg forventer, at denne 

gruppe har et nuanceret sprog og kan bidrage med velovervejede og velreflekterede holdninger til 

emnet. Jeg havde ingen krav til, kvindernes civilstatus og hvorvidt de havde børn eller ej. Det var ej 

heller et krav, at kvinderne kendte hinanden i forvejen. Da informanterne blev fundet i min egen kreds 

af bekendtskaber samt et led ud i det perifere, kendte to af kvinderne hinanden perifert i forvejen men 

resten kender kun hinanden af navn. Jeg ønskede ikke at sammensætte en informantgruppe som var 

tætte i forvejen, da jeg formodede at dette potentielt kunne skabe et indforstået miljø og kunne påvirke 

resultaterne negativt.  

 

3.6 Fremgangsmåde 
 

Forud for fokusgruppen havde jeg udarbejdet en interview guide (bilag 1) som danner spørgerammen 

for, hvilke temaer der skal tales om i fokusgruppen. Jeg havde ligeledes printet tre blogindlæg (se 

bilag 2, 3 og 4) som blev anvendt til samtale omkring tre forskellige typer disclosure. 

Spørgerammen for fokusgruppen er i dette tilfælde semistruktureret idet den for det første anvender 

både planlagte og ikke-planlagte spørgsmål (Merriam, 2014). Her tænkes der på, at hvis deltagerne 

taler om emnet og konverserer med hinanden ud ad en tangent, som giver mening i forhold til 

spørgsmålene, vil moderatoren ikke stoppe det, men måske udforme næste spørgsmål på baggrund af 

et udsagn i gruppen. På trods af dette vil fokusgruppeinterviewet stadig være styret af en liste 

spørgsmål, som søges besvaret, hvorfor det ikke bevæger sig helt over i det ustruktureret interview 

(Ibid.). Derfor, vil der, som nævnt, forud for fokusgruppeinterviewet være udformet en interview 

guide, som indeholder de emner og spørgsmål, som jeg gerne vil omkring. Denne tilgang og brug af 

interview guide vil lade fokusgruppedeltagernes svar styre, hvor interviewet skal hen (Holstein & 

                                                           
3 http://www.statistikbanken.dk/BEBRIT04  

http://www.statistikbanken.dk/BEBRIT04
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Gubrium, 1995). Interviewet bliver mere improviseret (ibid.), men dette ser jeg som en klar fordel og 

styrke i netop dette studie, idet det er den menneskelige interaktion i hvilken jeg søger svar på mine 

spørgsmål. Slutteligt kan det nævnes, at der ej heller er nogen forudbestemt forventning til ordbrugen 

og terminologien blandt fokusgruppedeltagerne, hvorfor det ikke kan karakteriseres som værende 

struktureret (Ibid.).  

 

Spørgsmålene til fokusgruppen er udformet på baggrund af den viden, som på nuværende tidspunkt 

er etableret omkring den kvalitative metode. Man er interesseret i den sociale konstruktion mellem 

mennesker, og ikke tal og tællelige værdier. Derfor vil spørgsmålene også bære præg af hvordan mere 

end hvor mange for at få svar, der kan sættes mange ord på, og ikke blot et ja/nej, eller et simpelt tal. 

Spørgsmålene skal gerne være open-ended og mindre struktureret (Merriam, 2014), så jeg, som 

tidligere nævnt, kan få et indblik i deltagernes tanker og meninger på området.  

 

Spørgsmålene til fokusgruppen er inddelt i fem centrale temaer, som alle tager afsæt i teorien og som 

skal hjælpe mig med at indsamle data, som kan bruges til besvarelse af problemformuleringen.  

De fem områder er: troværdighed, hvor spørgsmålene søger at afdække, hvordan troværdighed 

etableres og hvilken betydning ekspertise har for troværdighedsopfattelsen. WOM og eWOM, hvor 

spørgsmålene skulle bruges til at finde ud af, hvordan bloglæserne anvender blogs til 

informationssøgning og afdække læsernes forhold til negative indlæg. Match er inddraget for at 

afdække, hvad bloglæserne opfatter som et godt match samt, hvordan et mismatch opfattes. 

Transparens spørgsmålene samt indlæg til diskussion er inddraget med henblik på at afdække, om 

bloglæserne er i stand til at gennemskue reklameindlæg og hvordan deres forhold er til 

gennemsigtigheden i blogindlæg. Slutteligt er der inddraget spørgsmål, som skal søge hvordan PSI 

opstår på blogs og hvilken betydning et stærkt PS forhold kan have på troværdigheden. Herunder er 

der forskellige spørgsmål, som skal guide samtalen (se bilag 1). Som et led i fokusgruppen inddrog 

jeg som nævnt tre blogindlæg (se bilag 2, 3 og 4), som repræsenterede de tre transparenstyper no 

disclosure, explicit disclosure og impartial disclosure. Implied disclosure er ikke inddraget, da det 

ikke var muligt for mig at finde et indlæg, som indeholdt denne form for transparens. Jeg inddrog 

disse for at gøre det mere visuelt i samtalen, så de i fokusgruppen kunne tale om noget konkret. Jeg 

forventer at dette valg vil øge validiteten af mine data, da transparenstyperne er blevet diskuteret ret 

konkret. De fire informanter fik til opgave at læse de tre indlæg, hvorefter vi tog en snak om dem 

hver især og de diskuterede hvert indlæg.  
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Blogindlæggene er valgt ud fra de beskrivelser som Carr og Hayes anvender omkring 

transparenstyperne i deres undersøgelse. I typen no disclosure er kriteriet, at der ikke angives noget 

vedrørende reklame eller ej. Det er blot det rene blogindlæg, som man kan benytte til at sammenligne 

andre grader af transparens med. Omkring explicit disclosure beskrives: “Explicit disclosures are 

statements that acknowledge compensation directly from the company or organization for specific, 

related reviews of their products or services.” (Carr & Hayes, 2014) Med teksten “Indlægget er 

sponsoreret af Luxplus.dk” i blogindlægget af Pudderdåserne (bilag 2) vurderer jeg, at det 

repræsenterer transparenstypen explicit disclosure. Impartial disclosure er karakteriseret ved at: “… 

a blogger may explicitly state that a review is impartial and was not influenced by a third party.” 

(Carr & Hayes, 2014) Med formuleringen: “Og nej, det er ikke sponsoreret hehe” i blogindlægget af 

Sarah Louise (bilag 3) vurderer jeg, at indlægget repræsenterer transparenstypen impartial disclosure.  

 

Fokusgruppeinterviewet blev afholdt på min adresse i Viby J d. 6. september 2017 kl. 10.00. Jeg ser 

det som en fordel, at interviewet foregik i afslappede rammer, da det kunne få informanterne til at 

slappe af og dermed havde nemmere ved at åbne op. Man kan argumentere for, at et helt neutralt sted 

(et mødelokale f.eks.) kunne have været anvendeligt for at adskille min privat sfære fra 

dataindsamlingen, men som sagt vægtede jeg det afslappede miljø højere, da jeg forventede at det 

ville gavne dataindsamlingen. Forud for interviewet havde informanterne blot fået af vide, hvad 

temaet ville være, så de vidste, hvad de havde sagt ja til. Det startede med, at deltagerne fik et 

rundstykke og en kop kaffe og inden interviewet gik i gang, kunne de smalltalke og dermed blive 

trygge i hinandens selskab. Dette ser jeg som en fordel, da de derfor var afslappede og måske lettere 

ville holde samtalen i gang uden akavet stilhed.  

 

Interviewet varede i alt 75 minutter og 48 sekunders og blev optaget på diktafon på min smartphone 

( ses transskriberet på bilag 5). Det er muligt, at der ved at optage interviewet på diktafon og ikke på 

video, går et lag af kommunikationen tabt (ansigtsmimik og gestikulering), men video blev alligevel 

fravalgt, da jeg ikke ønskede at deltagerne skulle blive anspændte og alt for opmærksomme på, at de 

blev filmet. Hele interviewet blev transskriberet (se bilag 5) og kodet for at afdække de temaer, som 

blev dækket i fokusgruppen og for at skabe overblik (se bilag 6 for eksempel på kodning).  
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3.7 Refleksioner over metode  
 

Efterfølgende er jeg kommet frem til, at det havde mindsket en smule forvirring omkring 

blogindlæggene, hvis jeg havde vist dem i deres fulde længde inklusiv alle billeder. Nogle af 

deltagerne savnede nogle billeder i nogle af indlæggene, som rent faktisk var i det fulde indlæg, men 

fordi jeg havde fokusereret på blogindlæggets tekst og et enkelt billede, manglede resten for at give 

det fulde billede. Dette ville jeg ændre til en anden gang.  

 

På et tidspunkt i interviewet (omkring 10:31 i del 2) snakker vi om affiliatelinks. Her kunne jeg have 

spurgt, hvorvidt informanterne vidste hvordan man kunne se, at et link er affiliate. Dette ville jeg 

gerne have gjort, da det er relevant at vide, hvorvidt de kan gennemskue om der er tale om affiliate, 

så jeg ved, om de blot tror alle links er sponsoreret eller ej.  

Indlægget fra Idas Blog (bilag 4) er taget med som repræsenterende transparenstypen no disclosure. 

Jeg har dog selv overvejet om det kunne være et indlæg, som indeholdt skjult reklame, og jeg 

vurderede, at det ville være gavnligt at vide lidt mere om det, hvis bloglæserne i interviewet også ville 

studse over, om indlægget kunne være sponsoreret. På baggrund af denne formodning har jeg 

foretaget en del søgninger, for at kunne be- eller afkræfte min antagelse om, at det er et sponsoreret 

indlæg, men ikke er angivet. Jeg har læst Idas Blog igennem længere tid og mener derfor at kunne se, 

at det er et sponsoreret indlæg på baggrund af billederne og de udgående links. Jeg foretog dog en 

søgning på Google, hvor jeg skrev ’Crosseyes briller blog’ og begrænsede tidsintervallet til år 2015 

for at se, om andre blogs havde skrevet om Crosseyes på cirka samme tidspunkt og med samme 

udgående links. Her fandt jeg en del blogs 4 som i samme periode har udgivet indlæg med samme 

udgående links og tema omkring briller og valg af briller. Dette er med til at styrke antagelsen om, at 

det er et sponsoreret indlæg, hvor det ikke er angivet. For at blive helt sikker kontaktede jeg Idas Blog 

for at spørge ad, om det er sponsoreret. Ida Westphall, som står bag Idas blog, kunne dog ikke huske, 

hvorvidt det var sponsoreret eller ej.  

 

Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg er fuldt ud klar over, at det ville have øget reliabiliteten 

og validiteten af dette speciale, hvis jeg havde afholdt en eller to fokusgrupper mere for at mætte mine 

                                                           
4 http://nouw.com/cillesunivers/crosseyes-briller-26827993 , http://www.everyday-couture.dk/2015/09/28/golden-
girl-crosseyes/ , http://www.frederikkes.com/2015/10/rlighed-hjerteblod-og-lkre-designs.html og 
http://ultraultra.bloggersdelight.dk/2015/04/crosseyes-og-retro/ (selvom sidstnævnte skriver, at det ikke er 
sponsoreret)  

http://nouw.com/cillesunivers/crosseyes-briller-26827993
http://www.everyday-couture.dk/2015/09/28/golden-girl-crosseyes/
http://www.everyday-couture.dk/2015/09/28/golden-girl-crosseyes/
http://www.frederikkes.com/2015/10/rlighed-hjerteblod-og-lkre-designs.html
http://ultraultra.bloggersdelight.dk/2015/04/crosseyes-og-retro/
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data. Min intention var fra begyndelsen, at jeg ville holde to fokusgrupper af hver fire informanter. 

Jeg ville have brugt erfaringerne fra den første fokusgruppe til at finjustere metode og spørgsmål til 

andet fokusgruppeinterview. Da jeg gik i gang med transskriberingen og dannede mig et overblik 

over, hvordan jeg ville kode og tematisere kunne jeg se, at jeg ikke ville kunne nå at afholde mere 

end den ene fokusgruppe. Det tog lang tid at transskribere materialet og det videre arbejde med 

kodning og tematisering i netværk var et større arbejde end først antaget, hvorfor jeg valgte at 

koncentrere mig om at kvaliteten af arbejdet med det fokusgruppeinterview, som jeg havde foretaget. 

Det er dog svært at sige, hvorvidt afholdelsen af en eller flere fokusgrupper mere ville have bidraget 

til andre synspunkter i forhold til problemstillingen. I kraft af tidsrammen på cirka tre måneder, og 

de erfaringer jeg løbende gjorde under bearbejdningen af mine data, valgte jeg at prioritere arbejdet 

med det indsamlede materiale, og gennemarbejde dét fremfor at indsamle mere data, som kun ville 

blive bearbejdet halvhjertet.  

 

Jeg vurderer ikke, at nogle af ovenstående refleksioner over metoden havde haft afgørende betydning 

for dataindsamlingen. Jeg formoder, at de mulige ændringer, som er nævnt ovenfor, kunne have 

mindsket lidt forvirring, men jeg tror ikke, at det havde påvirket de holdninger, som deltagerne kom 

ud med og derfor heller ikke det endelige resultat af analysen.  

 

 

3.8 Transskribering, kodning og tematisering 
 

Når en forsker har indsamlet kvalitative data, kan mængden være uoverskuelig stor, og det kan være 

svært at få et overblik over, hvilke temaer der gør sig gældende i de rå data. Derfor har jeg 

transskriberet lydfilerne fra fokusgruppen (se bilag 5), hvilket kræver nogle overvejelser i forhold til 

metoden hertil. Transskribering af lydfiler fra interviews til almindelig tekst giver et skift fra talesprog 

til skriftsprog, hvor vigtige elementer kan gå tabt (Kvale & Brinkmann, 2009). Jeg har valgt i denne 

transskribering, at medtage alle pauser, som er markeret med ’(…)’ og de noterede nik, grin og andre 

fysiske udtryk fra mine noter er markeret i ’{denne type parentes}. Ligeledes er alle tænkepauser, 

som informanterne markerede ved at sige ”hmm” eller ”øhh” også taget med, for at mindste risikoen 

for, at noget af meningen går tabt. Transskriberingen er første led af min analyse, hvorfor det er vigtigt 

at medtage så mange lag af interviewet som muligt, nu hvor det ikke er optaget på video. Jeg har 

noteret undervejs, når jeg har set mønstre eller sammenhænge mellem teori og empiri for at forberede 

mig på den videre kodning og tematisering. 



Side 34 af 71 
 

Herefter kan forskeren vælge at kode sine data, således at temaer og nøgleord viser sig, og det er 

lettere at analysere den store tekstmængde. En kodningsproces omfatter flere forskellige trin. For at 

kode data skal man først og fremmest læse dem grundigt, og gerne flere gange for at forstå helheden 

(Hsieh & Shannon, 2005). Efterfølgende bør man læse transskriptionen ord for ord (ibid.) for at 

afdække nogle nøgleord som afspejler meningen i et tekstafsnit (Kvale & Brinkmann, 2009). Helt 

konkret har jeg givet hvert teoriområde en farve (se bilag 6) og så har jeg arbejdet mig ned igennem 

transskriptionen og markeret med de forskellige farver, når informanterne har sagt noget om de 

pågældende teoriområder.  

 

Det er med baggrund i de valgte teorier, at forskeren kan tematisere de indsamlede data og til det 

formål har jeg anvendt metoden beskrevet af Attride-Stirling (2001). Herefter kan forskeren foretage 

nogle noter på baggrund af denne indledende kodning, for at nedskrive de umiddelbare tanker forud 

for analysen. Slutteligt har forskeren et overblik over, hvilke koder, som afspejler essensen af teksten 

og kan anvende disse til den videre tematisering og analyse (Hsieh & Shannon, 2005). Det tematiske 

netværk organiserer de kodede data i et hierarkiløst net, som giver forskeren et overblik over basis 

temaer, organiserende temaer og globale temaer (Attride-Stirling, 2001). Helt konkret skal man, når 

man har kodet sine data, gå igennem koderne og finde de mest fremtrædende temaer (ibid.). Man 

genlæser de tekststykker, som koderne repræsenterer og leder efter mønstre og strukturer, hvilket 

også er et vigtigt led i ens indledende analysearbejde. Herefter går man igennem de identificerede 

temaer og finder dem, som repræsenterer lidt større tekststykker for at reducere ens data til en mere 

håndgribelig størrelse (ibid.) Attride-Stirling (2011) bemærker, at de temaer, som man definerer i 

dette stadig skal være så smalle, at de alle kan repræsentere én idé, men samtidig være så brede, at de 

kan være at finde i forskellige tekststykker. Når man har identificeret disse temaer kan man begynde 

at kreere sit tematiske netværk ud fra de forskellige emner man undersøger. Temaerne grupperes efter 

det teoretiske framework i opgaven og de inddeles i basis temaer, organiserende temaer og globale 

temaer (Attride-Stirling, 2001). Her ses et eksempel på et tematisk netværk:  



Side 35 af 71 
 

 

Figur 5 Eksempel på tematisk netværk. 

 Ud fra det tematiske netværk kan man se relationerne imellem de forskellige led (ibid.).  

 

3.9 Validitet og reliabilitet 
 

Når man har arbejdet med en problemstilling og har indsamlet data til analyse, er det vigtigt at 

vurdere, hvor troværdige og pålidelige de indsamlede resultater er for at kunne slutte, hvor valid en 

undersøgelse det er. Der arbejdes med begreberne validitet og reliabilitet.  

Reliabilitet beskæftiger sig med, hvor troværdig undersøgelsen har været og er særligt gældende i 

henhold til om, hvorvidt man ville kunne gennemføre undersøgelsen igen, med de samme 

informanter, og få samme resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). Reliabiliteten kan også påvirkes i 

selve interviewsituationen, hvor forskeren måske påvirker resultatet enten ved måden at formulere og 

stille spørgsmålene på, men også med måden hvorpå spørgsmålene refereres og kategoriseres 

efterfølgende (ibid.) Dette skal jeg som forsker være opmærksom på, således at jeg ikke stiller for 

mange ledende spørgsmål, men hellere skal lade informanterne tale for at få det fulde billede af deres 

egen holdning. En alt for skærpet opmærksom på reliabiliteten af en undersøgelse kan dog sætte en 
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kraftig begrænsning for kreativiteten af undersøgelsen, hvilket heller ikke er ønskeligt i den 

kvalitative tilgang (ibid.).  

 

Validiteten handler om, hvor stærkt og sandfærdigt resultatet af undersøgelsen er (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Man ser på, hvorvidt undersøgelsen faktisk undersøger sin problemformulering 

og frembringer et overbevisende og forsvarligt resultat (ibid.). Jeg imødekommer dette ved at forsøge 

at have problemformuleringen for øje i hvert eneste afsnit af specialet for at sikre, at jeg hele tiden 

stiler imod at kunne besvare denne. Jeg søger at bevare relevansen af hvert teoriafsnit og hvert 

spørgsmål til fokusgruppen for at disse i sidste ende skal hjælpe mig med at besvare 

problemformuleringen.  
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Kapitel 4  
 

4.1 Analyse og diskussion 
 

I dette kapitel vil jeg igennem en analyse af data fra fokusgruppen søge at besvare underspørgsmålene 

fra kapitel 1. Analysen vil søge svar på hovedspørgsmålet i denne opgave, som lød: ”Hvilken 

indflydelse har blog advertising på blogs for troværdighedsopfattelsen hos bloglæserne?” og dette 

vil søges belyst igennem besvarelse af underspørgsmålene. Først undersøges hvorvidt læserne rent 

faktisk kan gennemskue, når der er tale om reklame på en blog samt hvilken type reklame, som 

læserne finder mest troværdig. Herefter undersøges, hvordan afsendertroværdigheden påvirkes i 

forbindelse med reklame og dette særligt i forbindelse med bloggerens (mulige) status som veninde 

og opinion leader. Slutteligt i dette kapitel analyseres de indsamlede data for at undersøge 

betydningen af, hvorvidt der er et opfattet match imellem blogger og produkt samt produkt og tema 

på bloggen. Kapitlet er opbygget på en sådan måde, at jeg først præsenterer mine fund fra 

dataindsamlingen, og herefter diskuteres disse i forhold til teorien. Således bliver de præsenterede 

fund under hvert delemne diskuteret i samme afsnit og hvert afsnit kommer herefter med en 

konklusion på et af underspørgsmålene. De diskuterede udsagn stammer fra de tematiske netværk, 

som i nogle af afsnittene er brugt meget trin for trin, og i andre mere overordnet til at præsentere mine 

fund. Slutteligt vil en sammenfattende diskussion runde af og samle trådene fra samtlige afsnit, 

hvilket lægger op til sidste kapitel som er en konklusion, som søger at besvare hovedspørgsmålet.  

 

4.2 Transparens 
 

I dette afsnit vil jeg præsentere mine findings fra empirien og dernæst vil jeg diskutere dem i henhold 

til teorien. Først og fremmest blev der sagt i interviewet, at sponsoreret indhold ikke er særlig 

gennemsigtigt for dødelige (almindelige bloglæsere red.) (Bilag 5, s. 20), hvilket manifesterer 

problemfeltet og behovet for at afdækket, hvordan gennemsigtighed omkring reklame opfattes af 

læserne.  

Da læserne blev spurgt, hvordan man kan se, om et indlæg er sponsoreret blev der svaret: ”Når det 

står der…det må da være den mest gennemsigtige måde.” (Bilag 5 s. 27) Her manifesteres 

problemfeltet endnu engang i og med, at det ikke er altid reklame er angivet, og hvis læserne kun 
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regner med at der er reklame når det står der, kan det potentielt give problemer. Det viser en enorm 

tillid hos bloglæserne.  

Informanterne nævnte ydermere flere indikatorer, som de selv har med i deres overvejelser når de er 

i tvivl om, hvorvidt der er tale om sponsorerede indlæg. Hvis der i indlægget er mange udgående 

links, indlægget generelt er gennemarbejdet og der først i indlægget er et billede af et produkt 

indikerer det for bloglæserne, at der er tale om betalt indhold. Informanterne nævner også sprogbruget 

som værende indikator på, om der er tale om reklame. Hvis der forekommer unaturligt mange 

tillægsord i indlægget opstår der en skepsis og så opfattes det som om, at der ”prøves for meget”, 

hvilket også blev beskrevet af Carr og Hayes, 2014. Hvis firmanavnet er nævnt unaturligt mange 

gange, er dette også en indikator på, at det er sponsoreret (bilag 5, s. 23) ifølge bloglæserne. I næste 

afsnit vil mine fund fra eksponeringen af de tre typer transparens overfor bloglæserne blive 

præsenteret og diskuteret.  

 

4.2.1 Transparenstyper 

 

I min dataindsamling eksponerede jeg informanterne for tre blogindlæg (bilag 2, 3 og 4) som hver 

især repræsenterede tre af Carr & Hayes (2014) typer disclosure, nemlig explicit disclosure, no 

disclosure og impartial disclosure. Informanterne læste indlæggene igennem og efterfølgende blev 

de diskuteret og slutteligt spurgte jeg, hvilket indlæg, som de opfattede som mest troværdigt. I det 

følgende præsenteres informanternes opfattelser af transparens i de tre indlæg.  

 

4.2.1.1 Indlægget med no disclosure 

 

Indlægget, som repræsenterer transparenstypen no disclosure (bilag 4) på Idas Blog ledte til 

forskellige udsagn omkring transparens. Jeg lod det være op til informanterne at indlede samtalen for 

at se, hvor det ville bære hen. Informant M konkluderer ret hurtigt, at der ikke er tale om et sponsoreret 

indlæg:  ”Jeg tror måske ikke jeg helt forstår, hvad hun vil. Fordi. Det er ikke et sponsoreret indlæg 

så vidt jeg kan se […]” (bilag 5, s. 21) Jeg spørger ind til, hvordan det fremgår, at det ikke er 

sponsoreret, og informant M forklarer: ”Der står ikke, at det er sponsoreret.”  (bilag 5, s. 21) 

Informanterne taler om, at der er flere indikatorer på, at det kan være et sponsoreret indlæg. Disse 

beskrives af flere informanter som værende de udgående links (bilag 5, s. 21 og 22) og disse 

formodninger leder til, at informant P beskriver: ”Det er bare, hvis det viser sig at være sponsoreret 

og det der er et link, så kan jeg måske godt blive sådan lidt irriteret over, at hun ikke skriver det er 
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sponsoreret.” (bilag 5, s. 22) Irritationen bunder i, at informanten i løbet af interviewet har fået en 

viden om, at det er lovpligtigt at angive, når der er tale om sponsoreret indhold på blogs. Ovenstående 

udsagn er kodet som ”transparens” men både under det globale netværk ”indhold” og ”troværdighed”, 

da det også vil blive anvendt i analysen af troværdighed, hvilket følgende udsagn også vil: 

 

 

 

 

 

 

 

På trods af, at informanterne giver udtryk for skepsis og tvivl, er indlægget alligevel opfattet som det 

mest troværdige af de tre fremlagte.  

 

4.2.1.2 Indlægget med explicit disclosure 

 

Måden hvorpå informant M ser, at dette indlæg er sponsoreret er: ”Øh, det står i overskriften det står 

i ’indlægget er sponsoreret af’ og så står der en, to, tre, fire, fem, seks gange at det er Luxplus.dk 

med lyserød som at det er man kan trykke på dem. Hvis nu man ikke orker at gå en linje op så kan 

man bare tage den linje man er på {folk griner} øhm og så har de nævnt en hel masse ting som også 

er lyserøde og så står det sørme da også lige et par gange mere på næste side” (Bilag 5, s. 23). Sidste 

del af udsagnet blev sagt med en vis portion ironi, hvorfor det tolkes som et irritationsmoment, at 

virksomhedsnavnet er nævnt så mange gange. Konklusionen fra informant M er, at: ”Jeg tænker at 

det…det er for meget og at vi har fanget den og at vi bestemt har fanget, at det er noget reklame.” 

(bilag 5, s. 23) Der hersker ingen tvivl om, at det er reklame, om det nævnes også: ”[…] at det måske 

også er til den gode side […]” (bilag 5, s. 23). Ovenstående er placeret som basisnetværk under det 

organiserende netværk ”transparens” i det globale netværk ”indhold”: ”Fuld gennemsigtighed ved 

reklame mindsker tvivl ved læserne om motivationen bag indlægget”. 

 

4.2.1.3 Indlægget med impartial disclosure  

 

Indlægget af Sarah Louise (bilag 3) repræsenterer transparenstypen impartial disclosure og 

opfattelsen af, hvorvidt det er sponsoreret eller ej står klart for informant L:  

P: ”Jeg stemmer på Ida.” 

L: ”Den med brillerne.” 

M: ”Den med brillerne ja. Selvom jeg ikke forstår hvad hun vil men det kunne jo være, 

at man kunne lære hende at kende, hvor at det tænker jeg ikke om de andre.” 

I: ”Så den hvor der ikke står noget om sponsoreret, det er den mest troværdige.” 

{Alle nikker} 

(bilag 5, s. 24) 
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Informanten tolker lidt på udsagnet om, at det ikke er sponsoreret og foreslår: ”Det er jo for at få os 

til at føle at det jo er det hun bruger til sit hår hver dag […]” (bilag 5, s. 18) En anden informant, 

informant M, ser udsagnet lidt mere som et udtryk for et forsvar eller en måde at være på forkant med 

kritik fra bloglæsere, som kunne finde på at kommentere negativt på indlægget i forbindelse med at 

angive, at er sponsoreret. Informant M udtaler: ”Det kan også være, jeg læser det som ’til alle jer der 

har tænkt jer at kritisere mig – det må I gerne, men I tager fejl allerede på forhånd. Jeg synes det er 

sådan en eller anden form for kommunikation fordi hun har jo tydeligvis en masse læsere der følger 

hende, men som hader hende.” (bilag 5, s. 18).  

Der er ikke forståelse i fokusgruppen for at angive, at der ikke er tale om sponsoreret indhold og 

informant L siger: ”Jamen jeg har det sådan lidt, at hvis man skriver at et blogindlæg ikke er 

sponsoreret, hvorfor behøver du så skrive det? Så laver man måske for mange sponsorerede indlæg.” 

(bilag 5, s. 20) Her leder det, at bloggeren understreger, at der ikke er tale om reklame til, at 

bloglæseren konkluderer, at bloggeren potentielt bringer for mange sponsorerede indlæg på sin blog. 

På baggrund af den måde, som informanten siger dette på udleder jeg, at hun egentlig er irriteret over 

den store mængde sponsoreret indhold som forefindes.  

Informant M opfatter bloggerens angivelse af, at det ikke er reklame som irriterende fordi informanten 

mener, at hvis man virkelig har en ren intention om gerne at vil anbefale et produkt man er glad for 

til nogen, så har man ikke brug for at gøre opmærksom på, om det er reklame eller ej. Informanten 

har imidlertid en anden metode, som hun foreslår som bedre at anvende i denne situation: 

 

I: ”Er det sponsoreret?” 

L: ”Nej det er ikke sponsoreret.” 

I: ”Hvordan kan du se det?” 

L: ”Det har hun skrevet.”  

(bilag 5, s. 18) 
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Informanten foreslår, at bloggeren skriver ”jeg har lige været ude og købe et nyt produkt…” fremfor 

at skrive, at det ikke er sponsoreret. Dette udsagn skulle erstatte sætningen om, at det ikke er 

sponsoreret, da det forventes, at bloglæseren hermed forstår, at produktet er selvkøbt og indlægget 

dermed ikke har påvirkning fra tredjepart.  

 

4.3 Diskussion af transparens 
 

På baggrund af ovenstående findings fandt jeg, at der var fuld enighed om, at det var Idasblogs indlæg, 

som repræsenterede transparenstypen no disclosure som de fandt mest troværdig. Det var også dette 

indlæg jeg anvendte til at afdække, hvorvidt der kunne være tale om sponsoreret indhold.  

Den skepsis, som blev nævnt i teorien bekræftes umiddelbart af informanternes svar i  

fokusgruppeinterviewet, da de nævner flere indikatorer på, at indlægget med no disclosure kan være 

sponsoreret på trods af, at det ingen steder er nævnt i indlægget. Tesen om, at bloglæserne partout 

antager, at den information de præsenteres for er uden påvirkning fra tredjepart (Carr & Hayes, 2014) 

er derfor kun delvis sand, da de når de bliver spurgt, om indlægget repræsenterende transparenstypen 

no disclosure  er sponsoreret, svarer nej. Det er først da vi kommer dybere ind i samtalen, at denne 

skepsis kommer til udtryk. Jeg formoder dog også, at det kan have påvirket informanterne, at de netop 

sad i en interviewsituation og måske ”forventede” at skulle lede efter underliggende bias i de indlæg, 

som jeg eksponerede dem for, men jeg vurderer alligevel, at deres udsagn har relevans for analysen.  

M: ”Jeg tænker igen tilbage, at jeg synes hendes formulering er irriterende øh, at 

hun skriver ’ og nej det er ikke sponsoreret’. Hvis hun virkelig mener at det her 

det er godt og spændende men..jeg kan da også godt købe et nyt produkt og så 

sige, jamen det er ikke godt det er heller ikke dårligt så er det måske ligegyldigt, 

som Charlotte siger. Så prøv at lade været med at skrive om det fordi..jeg har 

købt nye strømper. Men hvis nu havde skrevet ’okay. Jeg har lige været ude og 

købe et nyt produkt og det er bare helt vildt godt. Nu vil jeg lige fortælle om, 

hvordan jeg bruger det. Det ville måske være en anden formulering i stedet for 

sådan en {hun knipser} ’og nej det er ikke sponsoreret til alle jer som…”  

(bilag 5, s. 21) 
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I indlægget med no disclosure blev afsløring af indvirkning af tredjepart ikke direkte testet, men det 

blev nævnt, at hvis man fandt ud af, at noget var skjult reklame, ville informanterne blive irriteret og 

det må formodes, at troværdigheden ville dale, som beskrevet i teorien.   

 

Behovet for fuld transparens i forbindelse med reklame fremhæves på baggrund af udsagn om, at det 

godt kunne opfattes sponsoreret på grund af indikatorer i indholdet, selvom det ikke var angivet.  

I indlægget af Sarah Louise, beskrev informant L, hvordan hun opfattede det som unødvendigt at 

angive, at indlægget ikke var reklame, hvis dette virkelig var sandheden. Dette fænomen beskrives af 

Carr og Hayes, (2014) som ”boomerang effekten”, hvor bloggerens intention er at mindske tvivl hos 

læseren, men det får modsatte effekt og læseren begynder at lede efter underliggende bias. Informant 

L forklarer for eksempel, at hun lægger mærke til, at Sarah Louise nævner, at hun prøver meget 

forskelligt til sit hår (bilag 5, s. 20) og dette kan indikere, at det er svært at stole på, at dette produkt 

er dét, som Sarah Louise bruger frekvent til sit hår.  

Troværdigheden bliver, som beskrevet i teorikapitlet, etableret når der kommunikeres åbent og 

gennemsigtigt. Det står ikke helt klart for læserne, når der er tale om reklame, hvorfor læserne er 

afhængige af, om det er angivet eller ej for ikke at blive skeptiske og dermed potentielt opfatte noget 

sponsoreret, selvom det ikke er det. Derfor, er læserne meget afhængige af, at bloggeren eksplicit 

angiver, om der er reklame i indlægget eller ej, hvilket stiller store krav til bloggeren. 

I afsnittet omkring transparens i teorikapitlet (afsnit 2.6, side 16) sidestiller jeg i modellen i afsnit 

2.6.1 på side 17, impartial disclosure med Kulmala et al.’s beskrivelse af organisk eWOM, hvor det 

er indhold, som er bragt af bloggerens egen motivation uden finansiel motivation. Dette er, som 

informant P også bemærker, svært at vide for bloglæserne, hvis deres klareste indikator på sponsoreret 

indhold er, at det står der. Hvis bloglæserne ikke stoler fuldt og fast på, når det modsatte er angivet, 

altså at det er bragt af egen motivation, er det en glidebane, hvor hverken bloglæser eller blogger 

rigtigt ”vinder”.   

 

I teorien blev det beskrevet hvordan explicit disclosure reducerer skepsis hos modtageren, da 

vedkommende ikke føler sig vildledt og med den fulde transparens har det fulde billede af omfanget 

af reklame i et indlæg. I diskussionen omkring indlægget med explicit disclosure  i 

fokusgruppeinterviewet lægger informanterne straks mærke til, at det er sponsoreret. Dette er der 

ingen tvivl om. En informant nævner, at det faktum, at der står at det er sponsoreret kombineret med, 

at virksomhedens navn nævnes så mange gange næsten er for meget. Carr og Hayes (2014) fandt, at 



Side 43 af 71 
 

den mest troværdige transparenstype var explicit disclosure, hvilket ikke er i overensstemmelse med 

de fund, som er gjort i dette speciale. Det vurderes, at måden hvorpå, og kvantiteten af angivelser, 

har påvirket troværdighedsopfattelsen negativt, da det blev opfattet som ”for meget”. Det kan derfor 

ikke bekræftes, at ærligheden i forbindelse med indlæg indeholdende transparenstypen explicit 

disclosure trumfer den skepsis, som bloglæserne måtte have.  

 

På baggrund af ovenstående, er svaret til første underspørgsmål om, hvorvidt bloglæserne kan 

gennemskue, når der er tale om reklame på en blog, at det kan de godt med den markering, der fore 

fandtes i de indlæg, som de blev præsenteret for. Dette må betyde, at måden hvorpå det er markeret i 

almindelige produktanmeldelser på blogs er i gennemsigtig for bloglæserne. Ydermere, var 

informanterne i fokusgruppen meget opmærksomme på indikatorer på, at noget indhold potentielt 

kunne være sponsoreret, selvom det ikke var angivet. Dette gælder denne type reklame, altså 

produktanmeldelser og omfatter ikke reklame af typen affiliate links.  

 

4.4 Transparens og troværdighed 
 

I fokusgruppen søgte jeg at få defineret, hvordan reklame kan beskrives som troværdigt eller ikke 

troværdigt og mange dele af samtalen udformede sig i beskrivelser af, hvordan troværdighed ikke 

opnås. Ved også at skitsere, hvad informanterne beskrev som værende utroværdigt kan det bidrage 

til et billede af, hvad de opfatter som værende troværdigt.  

Til at starte med talte vi om reklame i form af konkurrencer afholdt på blogs og informanterne gav 

udtryk for, at de ikke brød sig som reklame i form af konkurrencer på blogs.  

 

M: ”Jeg bliver ikke afskrækket. Jeg bliver mere afskrækket hvis det er sådan noget vind 

det her fordi det er godt fordi det kan de her ting, men hvis man både kan vinde og det er 

sponsoreret så synes jeg det er for meget med konkurrencer.” 

(Bilag 5, s. 6) 

 

I: ”I nævner anmeldelser. Hvad med konkurrencer? Hvad med…” 

C: ”Jeg er træt af dem..” 

I: ”Du er træt af konkurrencer? Hvorfor?” 

C: ”Jah men det er mere sådan klik ind her og vind, og er der overhovedet nogen der 

vinder altså..Ja det er der nok, men bare ikke mig..” 

(Bilag 5, s. 25) 

 



Side 44 af 71 
 

 

Informanterne giver udtryk for, at konkurrencerne ikke er noget de synes om, da de ikke tror, at de 

nogensinde kunne vinde og ydermere sagde de, at man aldrig hører om vinderen. Opfattelsen af 

reklame i form af konkurrencer påvirkes også af, hvilken præmie der er på højkant. Informanterne 

talte om, at man på Mascha Vang’s blog kunne vinde en bil og en dyr halskæde, og at dette bliver for 

uopnåeligt (bilag 5, s. 25). 

I fokusgruppeinterviewet var vi kort inde på reklametypen affiliate links. Deltagerne var ikke alle 

sammen klar over, hvad affiliate links var (bilag 5, s. 25) og informant P begynder i den del af 

interviewet af tale om click bait overskrifter i stedet (en overskrift på en artikel f.eks., som fungerer 

som ”lokkemad” til at få læserne til at klikke ind red.) Jeg fik forklaret lidt om affiliate links og 

informant L samler op og siger: ”Men jeg synes også det der med affiliatelinks. Altså jeg har ikke 

noget imod dem, men der kan godt være for mange f.eks. det der vi så der på Pudderdåserne altså 

der er rigtig mange links så der kunne man måske godt forestille sig at det var affiliate..som om de 

bare skal have presset dem ind måske?” (bilag 5, s. 25). To informanter har spottet på flere blogs, at 

det er markeret som ”kan indeholde affiliatelinks”. Informant P har aldrig tænkt over, at de links var 

noget specielt og har blot set det som en god service og dejligt, at hun ikke skal har skullet fremsøge 

et produkt, som hun har set på en blog (bilag 5, s. 26).  

 

 

 

 

 

 

 

I: ”Så der har du ikke været opmærksom på at de måske, eller måske ikke 

har tjent penge på at du har gennemført et køb?” 

P: ”Næh, jeg har bare tænkt tak for det, det var da rart for mig.” 

C: ”Men det er så mission completed når man ikke tænker over det..” 

(bilag 5, s. 26) 
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Informant M har taget stilling: 

 

Der er en meget stor forskel på, hvordan informanterne opfatter affiliate links. Informant P har ikke 

haft kendskab til, hvad det er før fokusgruppeinterviewet, informant L synes de er okay, bare der ikke 

er for mange og informant M er ret bevidst om, hvorvidt hun bliver påvirket til at købe eller ej. Hun 

medtager også aspektet med at bloggerne modtager betaling på den måde, at de får penge når 

bloglæserne køber produkter via affiliate links.   

 

4.4.1 Diskussion af transparens og troværdighed 

 

Der blev diskuteret tre typer reklame i fokusgruppen; anmeldelser/produkt indlæg, konkurrencer og 

affiliate links. Det fortolkes således, at informanterne automatisk opfatter reklamerne i form af 

førnævnte sponsorerede blogposts som værende betalt indhold. De nævner selv dyre præmier og 

uopnåelige gevinster, hvorfor det formodes, at de godt er klar over, at det er med påvirkning af 

tredjepart, at bloggeren har mulighed for at udlove en sådan gave. Der er dog forskel på, hvordan 

reklamerne opfattes, da ikke alle informanter var klar over, hvad reklametypen affiliate links er. 

Informant Ps beskrivelse af, hvordan hun blot har opfattet det som en god hjælp, at bloggeren har 

linket direkte til produkterne vidner om, at transparens muligvis bør gøres endnu tydeligere for 

bloglæserne i forbindelse med affiliate links. Selvom det måske, måske ikke, har stået i 

blogindlæggende, som informant P har læst, at det kan indeholde affiliate links hjælper det desværre 

ikke så meget, hvis hun alligevel ikke ved hvad det betyder. Dette fremhæver behovet for endnu mere 

transparens på området, da markeringen af affiliate links med nævnelse af termen er et forsøg på at 

M: ”Jeg er egentlig ret ligeglad. Jeg føler egentlig godt selv jeg kan tage stilling til om det er 

et produkt jeg bliver præget eller influenced til at købe eller ej. Og så synes jeg egentlig de 

gør et stort stykke arbejde de her bloggere og så er jeg egentlig okay med at købe det der..” 

L: ”Ja at de får lidt penge for det..” 

M: ”Og det har jeg faktisk gjort to gange.” 

I: ”Så man vil godt lidt støtte dem på en måde?” 

M: ”Jah. Det har jeg i hvert fald det jeg har tænkt om det.” 

(bilag 5, s. 27) 
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være transparent omkring det, men dette hjælper ikke noget, hvis ikke alle forbrugere ved, hvad det 

betyder.  

Med hensyn til indlæg med reklametypen konkurrencer, er informanterne ikke positivt stillede 

overfor dem. Der kunne potentielt gøres noget ud af at vise hvem der har vundet og det at se vinderen 

med det hun har vundet, således at det ikke virker så uopnåeligt at vinde, som informanterne beskrev 

det som.  

Studiet af Kulmala, Mesiranta, & Tuominen, (2013) beskrev, hvordan indlæg med henholdsvis 

organisk eWOM og forstærket eWOM til forveksling kunne ligne hinanden, da den visuelle forskel 

ikke er mærkbar. Samtidig er reklameindlæg på blogs også ofte samme tema og type som dem der 

sædvanligvis bringes på platformen, hvorfor det kan være svært for bloglæserne at gennemskue, 

hvornår det er betalt indhold, medmindre det meget explicit er angivet. I fokusgruppeinterviewet 

spiller match en rolle i forbindelse med dette på en sådan måde, at bloglæserne finder det troværdigt 

når de f.eks. på en skønhedsblog læser et sponsoreret indlæg omkring læbestift, hvis det er indenfor 

normalbilledet på den pågældende blog. Det er på en måde bedst, hvis det sponsorerede indlæg 

blender naturligt ind i strømmen af publiserede indlæg, da et mismatch i så fald ikke stikker ud og 

kræver opmærksomhed eller potentielt kan skade troværdighedsopfattelsen af bloggeren i det lange 

løb.  

Bloglæserne taler kort om, at det er okay at bloggerne får penge igennem affiliate links fordi de er 

opmærksomme på, at de gør et stort stykke arbejde, som de gerne ser, at de får lidt penge for. Denne 

del af reklametypen affiliate links  

Ovenstående findings indikerer, at de fleste informanter godt kan gennemskue, når der er tale om 

reklame, medmindre det er affiliate links så for at besvare andet underspørgsmål om, hvilken type 

reklame bloglæserne finder mest troværdig kan jeg, baseret på ovenstående indtil videre konkludere, 

at det ikke så meget handler om, hvilken type reklame det er, men mere hvordan den er udformet, 

hvilket vil blive behandlet i næste afsnit. Indlægget med explicit disclosure af Pudderdåserne (bilag 

1) blev opfattet som værende utroværdigt, da bloglæserne opfattede det som copy/paste og altså taget 

direkte fra virksomhedens hjemmeside, hvilket betyder, at bloglæserne ikke opfatter teksten som 

værende produceret af bloggeren selv. 
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4.5 Troværdighed  
 

For at komme dybere ned i, hvilken type reklame, som bloglæsere finder troværdigt tager jeg 

udgangspunkt i det tematiske netværk ”troværdighed” (bilag 7) med de organiserende netværk 

”kvalitet”, ”eWOM”, ”match” og ”ekspertise”. Det organiserende netværk ”transparens” blev 

præsenteret i forrige afsnit.  

 

4.5.1 Kvalitet 

 

Følgende udsagn er kodet som ”kvalitet” og de er med til at sige noget om, hvordan indholdet 

opfattes, og hvordan kvaliteten af indlægget kan påvirke troværdigheden. 

I indlægget af Pudderdåserne (bilag 1) beskrev informanterne, at indholdet virkede som copy paste. 

Informant C udtalte: ”Det første jeg tænkte var, at det er taget direkte fra deres hjemmeside.” (bilag 

x, s. 23). Indholdet beskrives som ”[…] ikke deres eget.” (bilag 5, s. 23), og de ord der bruges om 

indlægget er ”upersonligt”, ”ren information” og ”utroværdigt” (bilag 5, s. 23 og 24). 

Informant L fortæller, at mismatch godt kan opfattes som troværdigt: ”Jamen {mumlen} 

skønhedsprodukter og det er om møbler… så altså, så skal det bare være et godt indlæg så, for at 

man finder det troværdigt[…].” (bilag 5, s.1) Med dette konkretiseres det, hvad der opfattes ved et 

mismatch; f.eks. møbler og kosmetik. Noget der også påvirker kvaliteten af et indlæg er også 

sprogbrugen. Informant M siger i interviewet: ”Måske også i teksten øh. Hvis der nu er skrevet rigtig 

mange, hvad hedder sådan nogle, tillægsord..” (bilag 5, s. 28).  Det beskrives, at et indlæg af høj 

kvalitet kan indeholde mismatch og samtidig være troværdigt.  

 

De næste udsagn er kodet som ”ekspertise” og er med til at danne et billede af, hvad ekspertise er i 

forbindelse med blogs og blogging, samt hvordan dette fænomen bidrager til øget troværdighed på 

bloggen. Sammen med ordet ”ekspertise” benyttede informanterne sig i højere grad af ordet 

”beskæftigelse”, hvorfor jeg opererer med dette begreb i dokumentationen af nedenstående udsagn.  

Noget af det, som nok kommer mest naturligt når man arbejder med begrebet ”ekspertise” er, hvis 

bloggeren arbejder med et område til daglig. Hertil kommer, at hvis bloggeren har en uddannelse 

indenfor det område, som hun blogger om, så øger det troværdigheden. Informant M sagde, at det er 

perfekt, hvis vedkommende er uddannet og informant L sagde, at det gør en verden til forskel for 

troværdigheden (bilag 5, s. 3). Informant C tilføjede: ”[…]selvfølgelig gør det noget, at man er 

uddannet så ved man jo virkelig {med tryk på virkelig} noget[…]” (bilag 5, s. 4).  
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Hvis bloggeren generelt set har en livsstil, som er kontinuerlig og genkendelig for bloglæserne, og 

bloggeren bringer sponsoreret indhold, som matcher denne livsstil kan dét, at bloglæseren opfatter 

bloggeren som havende ekspertise på et bestemt område sagtens være på baggrund af den livsstil, 

som hun fører og dermed være hendes beskæftigelse (bilag 5, s. 3).  Slutteligt nævnte to af 

informanterne, at interesse og passion kan bære troværdigheden langt (bilag 5, s. 3 og 4). Uanset, om 

troværdigheden er etableret ved uddannelse, livsstil eller interesse er informanterne i dette studie 

enige om, at når bloggeren har en eller anden form for ekspertise på området, som vedkommende 

blogger om, så øges troværdigheden.  

 

4.5.2 EWOM 

 

Det næste område, som skal afdække, hvordan troværdighedsopfattelsen påvirkes er kodet som 

”eWOM”. I tidligere afsnit blev termen ”match” omtalt, og selvom den også vil blive inddraget i et 

selvstændigt afsnit om match senere, hører den alligevel til i dette afsnit også. Informanterne talte 

om, hvordan en solid troværdighed kan give bloggeren plads til at bringe hvad som helst på bloggen. 

 

Ydermere, nævnte informanterne også, at negativ eWOM godt kan have en positiv effekt på 

troværdigheden. Informant M fokuserer på, at:  ”[…]der skal helst være et eller andet ved det som 

får det til at virke på en eller anden måde realistisk og ikke betalt for.” (bilag 5, s. 7). Hun leder 

konsekvent efter et par negative ting i et blogindlæg, da det ikke må blive for rosenrødt. Det der øger 

troværdigheden er f.eks. når en blogger vælger et produkt på trods af disse negative attributter ved 

produktet (ibid.). Det giver et velovervejet og begrundet valg, som er troværdigt for læseren. Når 

bloggeren vælger et produkt trods negative attributter er det troværdigt. 

P: ”Altså hvis det nu er en blog man øh, er interesseret i normalt og man normalt finder 

troværdig…” 

I: ”Jaerh?” 

P: ”Så tænker jeg ikke at øh, altså så er det jo os som modtagere der ligesom sss..s. hvad kan 

man sige det er jo hvad vi sådan føler omkring det i forhold til troværdighed men jeg tænker at 

jo større troværdigheden er i det daglige, er der bedre plads til de der udsving måske.” 

C og L: ”Ja” {de nikker} 

(bilag 5, s. 9) 
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I tråd med ovenstående nævnte informanterne også, at indlæg med negativ eWOM potentielt kunne 

øge troværdigheden for kommende indlæg.  

 

I interviewet blev det også diskuteret, hvordan det kan være svært at bruge blogs, hvor bloggeren 

lever et diametralt modsat liv end en selv. Som bloglæser kan man godt læse de blogs og lade sig 

inspirere, men da man ikke kan identificere sig, og føler, at det er uopnåeligt, er det svært at se, 

hvordan man kan bruge det til noget. Informant P beskrev følgende følelse: ”Så jeg føler mig meget 

mere ligeværdig med hende.” (bilag 5, s. 13). Hun fortæller, at hun ikke har råd til at leve som Mascha 

Vang (bloggeren red.), men at hun godt kunne se sig selv som havende råd til at leve som Johanne 

(blogger på nutidensmor.dk red.), hvorfor dette fremhæver behovet for identifikation i forbindelse 

med etableringen af troværdighedsopfattelsen på blogindlæg.   

 

4.5.3 Match 

 

I afsnittet omkring ”ekspertise” blev udsagnet omkring mismatch på bloggen nævnt. Informant L 

beskrev, hvordan et mismatch godt kan bringes på bloggen uden at det bliver utroværdigt, men for at 

afdække, hvorvidt det også kan påvirke troværdighedsopfattelsen negativt anvendes i dette afsnit 

følgende udsagn omkring ”match”: ”Et dårligt match for mig var dengang Mascha Vang, som skriver 

meget om skønhed, begyndte at sige, jeg har lavet et mobil abonnement.” (Bilag 5, s. 9) Informanten 

udtalte ovenstående, men fortalte også, at hun fortsat læser bloggen selvom hun syntes det var 

underligt og ikke et match. Hun understreger, at hun opfattede, at det var meget klart, at det var betalt 

for, da mismatchet var så tydeligt for hende. Baseret på det kropssprog, som informanten havde, 

tydede jeg en klar irritation og frustration over det indhold, som Mascha Vang havde bragt.  

 

 

P: ”Jeg tror måske også bare mere på det når der så kommer et positivt indlæg..” 

(bilag 5, s. 32) 

M: ”[…] det er rigtigt nok det der med at hvis der er nogen der skriver et negativt indlæg, så 

kan det være man tror på de næste tre lidt mere end man måske ellers ville have. Måske.” 

C: ”Det skal ikke være så rosenrødt det hele. Alle produkter er bare ikke lige gode.” 

(bilag 5, s. 32) 
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4.6 Diskussion af troværdighed 
 

På baggrund af ovenstående fund i fokusgruppeinterviewet, vil jeg nu diskutere fænomenet 

troværdighed og kredse mig ind på, hvilken reklametype, som opfattes mest troværdig.  I teorikapitlet 

slog jeg fast, at jeg på baggrund af Morimoto og Trimble, (2012) formoder, at virksomhedens egne 

ord og beskrivelser af et produkt ikke har samme gennemslagskraft som en anbefaling fra en personlig 

blog. Dette er begrundet med, at bloggeren ikke har nogen interesse i, hvordan produktet klarer sig 

på markedet. Ydermere blev det beskrevet, hvordan forbrugere stoler langt mere på medforbrugere 

end på virksomheden når det kommer til at reducere tvivl i forbindelse med en købssituation. I 

fokusgruppeinterviewet reagerede bloglæserne på noget indhold, som virkede som copy/paste fra 

virksomhedens egen side. Dette viser, hvordan bloglæserne differentierer imellem indhold, som er 

personligt og skrevet af bloggeren selv kontra indhold, som de opfatter som kopieret direkte fra 

virksomhedens egen beskrivelse af produkter og services. Det fratager blogmediets unikke træk med 

den personlige anbefaling til bloglæserne, og har ikke den ønskede effekt overfor læserne. 

Bloglæserne opfatter det som værende utroværdigt og upersonligt, hvorfor det bekræftes, at 

forbrugerne hellere vil have anbefalinger fra ”rigtige” mennesker end fra virksomheder. Samtidig kan 

det også diskuteres, hvor reel denne anbefaling er, da man kan stille spørgsmål tegn ved, hvor ”ren” 

en anbefaling det er, når den person der anbefaler, ikke selv har købt og betalt for det. Det 

argumenteres i teorikapitlet, at WOM er effektivt fordi produktet er betalt for af vedkommende, som 

anbefaler. Bloggeren derimod får produkterne gratis, så man kan blive i tvivl om, hvorvidt at WOM 

teori rent faktisk kan benyttes i denne sammenhæng. Det blev også slået fast, at det ”perfekte” 

blogindlæg ikke er troværdigt. Informant M siger, at intet er perfekt (bilag 5, s. 7) så et blogindlæg, 

der er for rosenrødt, er ikke med til at booste troværdighedsopfattelsen positivt. Tværtimod. Der er 

langt imellem indlæg, hvor negative holdninger til et produkt har fået plads. Dette er synd, da 

bloglæserne mener, at disse kan være med til at højne troværdigheden af kommende indlæg, fordi 

man ser, at vedkommende har sin egen holdning og det validerer de næste indlæg, som bloggeren 

bringer.  

 

Grunden til, at der kan være langt imellem de negative holdninger på skønhedsblogs er, at det ikke er 

sikkert, at bloggeren får lov til at samarbejde med den virksomhed igen. På den ene side kan man 

sige, at det også kan være lige meget, hvis produktet ikke lever op til forventningen, men det kan lige 

så vel være, at produktet opfattes som ganske fint, men det har nogle træk, som bloggeren gerne var 
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foruden. På den anden side, er der en vis præstige i at have samarbejder på sin blog og der er stor 

konkurrence bloggerne imellem om, hvilke produkter man får tilsendt, så man kan formode, at dette 

kan skygge for, om bloggerne rent faktisk bringer reelt indhold med egne holdninger. Dette kan 

potentielt forklare, hvorfor der er så langt imellem indlæg som indeholder negative synspunkter. 

Ifølge Colliander og Dahlén, (2011) vil kendskabet til bloggeren og den livsstil, som vedkommende 

har medvirke til, at læserne forventer, at der kun bringes indhold på bloggen, som matcher denne 

interesse. I teorikapitlet blev det beskrevet, at troværdigheden derfor formentlig ville dale, hvis der 

blev bragt indhold, som lå udenfor dette interessefelt. Dette kan imidlertid ikke helt bekræftes, da 

læserne ikke var afvisende overfor, at indhold med mismatch godt kunne være troværdigt. Denne 

accept kan forklares med et stærkt parasocialt forhold, hvilket bliver diskuteret senere i analysen.   

 

I teorien blev det beskrevet hvorledes man som forbruger, der søger information via eWOM mangler 

mimikken og kropssproget, som man har når man står ansigt til ansigt med en anden person. Det 

manglende lag i kommunikationen kunne potentielt svække troværdighedsopfattelsen i det 

kommunikerede, men måske det faktum, at man ”kender” bloggeren og identificerer sig med hendes 

livsstil gøre, at der vejes op for den manglende mimik ved at man som bloglæser alligevel føler sig 

tæt med vedkommende. Colliander og Dahlén, (2011) beskriver, hvordan man som forbruger lægger 

mere vægt på personen bag budskabet, hvorfor dette kan bakke op om antagelsen om, at usikkerheden 

ved den manglende mimik trumfes af kendskabet til bloggeren. 

Cheng og Fang, (2015) fandt, at det opfattedes som troværdigt når en blogger konsekvent aldrig 

bragte sponsoreret indhold på sin blog. Sponsoreret indhold er dog ikke noget, som bloglæserne i 

dette studie har noget imod, og det nedsætter ikke troværdigheden, såfremt det er relevant på bloggen. 

Slutteligt kan jeg konkludere, at den type reklame bloglæserne finder mest troværdig er en reklame 

som er velskrevet i sprogbrug, som passer til bloggens tema og den målgruppe, som bloggen har. 

Reklamen må ikke være overdrevt positiv og svømme over med superlativer, og må også gerne 

indeholde kritiske punkter, da dette øger troværdigheden. Produkt og tema på bloggen behøver ikke 

at matche for at det skal være troværdigt. Jeg fortolker fokusgruppens svar til de forskellige typer 

reklame som at den klassiske anmeldelse, hvor ovenstående kriterier er overholdt, er det mest 

troværdige. Transparenstypen, som opfattes som den mest troværdige er no disclosure, hvorfor 

indlæg med markører omkring reklame tolkes negativt af bloglæserne.  

I fokusgruppen blev det ikke diskuteret, hvor meget bloglæserne selv involverer sig i indholdet på 

bloggen med hensyn til at kommentere aktivt og engagere sig i diskussioner med bloggeren og andre 
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bloglæsere. På baggrund af dette er det svært at konkludere, hvorvidt bloglæserne er bidragsydere 

eller forbrugere, men det umiddelbare indtryk er, at de er forbrugere og dermed blot modtager og 

anvender informationen, som de får fra blogs.  

 

4.7 Parasocial interaktion og opinion leaders 
 

Det næste afsnit vil omhandle bloglæsernes såkaldte forhold til bloggeren, bloggerens status som 

opinion leader og hvilken betydning ovenstående har for troværdighedsopfattelsen, men også hvilke 

muligheder der potentielt ligger i at have et sådant forhold blogger og læser imellem. Afsnittet tager 

udgangspunkt i det tematiske netværk PSI (bilag 8), hvorfra fem organiserende netværk forgrener sig. 

Disse er ”livsstil”, ”interaktion”, ”følelser”, ”autoritet” og ”imitation”.  

 

4.7.1 Livsstil 
 

Bloglæserne beskriver flere facetter af forholdet mellem blogger og bloglæser, og informant P udtaler 

blandt andet følgende: 

 

Ovenstående udsagn er kodet under ”livsstil”, da bloggeren deler ud af sit liv og viser, hvordan hun 

lever og herunder hvilke produkter, som hun bruger. Her beskriver Informant P, at det ligefrem bliver 

som en veninde, og dette giver en god og brugbar relation imellem bloglæser og blogger. Til gengæld 

kan dét, at bloggeren viser en uopnåelig livsstil skabe en kløft. Informant P siger også:  ”…de her 

bloggers på den måde. Det ville jeg aldrig få med Mascha Vang for eksempel for hun er meget mere 

offentlig synes jeg.” (bilag 5, s. 13) og som her: 

”[…] Øh så det der med at man sådan jeg følger hende og man får rigtig meget af hende som 

person, om det er så er hendes bloggerperson eller det er hendes person-person det kan godt 

være svært at gennemskue, det er ikke noget jeg tænker over til daglig, men det er da noget 

jeg sidder og tænker over lige nu fordi vi snakker om det…ehm…men ja på en måde kunne 

det godt være sådan lidt ’online veninde forhold’ at man kunne få med en af de her…” 

(Bilag 5, s. 12) 
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Informanterne beskriver, at de godt er klar over, når bloggerne bringer indhold, som ikke afspejler 

virkeligheden for mangfoldigheden. De kan godt sidde og føle, at det vil de også gerne have (mad, 

rengøringshjælp etc.), men at de bliver trætte af det, fordi de ikke selv lever den standard. Når man 

derimod viser hverdagen, som de fleste mennesker kan spejle sig i giver det en klart tættere relation.  

Informanterne beskriver på side 13 i bilag 5, at det viser hverdagen når bloggeren deler ud af, hvordan 

hun træner, spiser og generelt gøren og laden. Informant P siger: ”[…]man føler man er lidt i samme 

båd som hende.” (bilag 5, s. 13). I kontrast til dette, beskriver informanterne, hvordan de ikke føler, 

at de kan relatere sig til en blogger som Mascha Vang fordi: ”Hun viser det glamourøse hele tiden.” 

(bilag 5, s. 14). På den måde, tager læserne afstand når det ligger for langt fra deres egen realitet.  

 

4.7.2 Interaktion 

Der er også et lag i kommunikationen, hvor blogger og læser har interaktion. Dette talte de også om 

i fokusgruppeinterviewet og informant M beskriver: 

 

 

 

 

Informanten bruger et ord som ”gensidighed” og forklarer, hvordan bloggeren er med til at skabe det 

uden egentlig at gøre særligt meget og uden at det er direkte til hende som bloglæser.  

 

Noget af det, som informanterne beskrev som havende stor indflydelse på forholdet til bloggeren var, 

hvor ofte man så bloggeren, enten på bloggen eller i virkeligheden. Informant P siger: ”[…] jeg ser 

hende jo rigtig tit jeg ser hende jo hver dag […]” (bilag 5, s. 12) og ”Jeg har faktisk oplevet at gå 

forbi hende nede i Bruuns Galleri (shoppingcenter i Århus red.)…” (bilag 5, s. 13). Disse ”møder” 

med bloggeren, som sker dagligt, er med til at øge kendskabet til de produkter hun bruger samt skaber 

M: ”Og så bliver man lidt træt fordi det ved man godt, 

at det er ikke mig..” 

I: ”…at sådan er det ikke i virkeligheden.” 

(Bilag 5, s. 14) 

 

M: ”[…] Så selvom hun ikke snakker til mig, så føler jeg, så giver hun altså 

en eller anden form for gensidighed som jeg jo selv skaber, det er jeg 

godt…eller hun skaber den, og så er jeg med til at skabe den for mig selv.” 

M: ”[…]og hun giver noget man kan spille bold op af uden hun behøver at 

svare.” 

(Bilag 5, s. 11) 
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dette forhold, som gør, at bloglæserne er opmærksomme og interesserede i at imitere hendes adfærd. 

At bloggeren geografisk også er samme sted som bloglæseren giver en tættere opfattet relation: ”Det 

er også et eller andet over det med at hun også er Århus…Altså hun kommer fra Århus..” (bilag 5, s. 

13) 

Der gives et billede af, at det parasociale forhold er stærkt, og dette støttes op af, at en informant 

beskriver, hvordan hun har lyst til at sige hej til bloggeren, fordi hun føler hun kende hende: ” ”…Og 

øh, det var enormt underligt fordi jeg havde lyst til at sige ’Hej Johanne’ kom lad os lige drikke en 

kop kaffe og jeg skal lige høre om det der i går, men hun aner ikke hvem jeg er øhm..” (bilag 5, s. 

13).  Dette ”veninde forhold” er beskrevet meget som envejs kommunikation, men informanterne 

forklarede, at det kan gå begge veje: ”Hun spørger også om fif faktisk..altså ’jeg skal have et eller 

andet, hvad kunne I anbefale’ altså det gør hun også.” (bilag 5, s. 22). 

  

4.7.3 Følelser 
 

Næste område, som påvirker skabelsen af det parasociale forhold er kaldet ”følelser”. Informanterne 

har beskrevet forskellige følelser, som opstår i forbindelse med kontakt til bloggeren. Som nævnt 

ovenfor giver dét, at bloggeren viser en normal hverdag og at det liv som portrætteres er opnåeligt en 

følelse af at kunne spejle sig i bloggeren.  Informant P beskrev følgende følelse i et afsnit længere 

oppe: ”Så jeg føler mig meget mere ligeværdig med hende.” (bilag 5, s. 13). I samme afsnit fortæller 

Informant P, at hun føler sig i samme båd som den omtalte blogger, hvilket siger noget om, at hun 

kan identificere sig med hende. Informanterne beskriver, at den omtalte blogger deler ud af sit liv, sin 

uddannelse, sit barn etc. Og dette er med til at øge kendskabet til hende som person, og denne person 

er en de kan identificere sig med. Informant M synes, at den omtalte blogger er dejlig (bilag 5, s. 14) 

hvilket understreger begrebet ”følelser”, da det er et meget affektionsladet ord, som man måske ellers 

benytter omkring familie og nære venner.  

 

 

 

 

 

 

M: ”…På ja som lider af noget angst og nogle forskellige ting og hende har 

man jo både sympati med, men man synes også hun er sej og det giver en 

eller anden form for hvis hun kan, så kan vi andre også og vi ønsker for hende 

at hun kan og man bakker hende rigtig meget op og jeg føler, at når jeg sidder 

og tænker at hun er sej, så betyder det også at jeg er sej.” 

(Bilag 5, s. 11) 
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Som bloglæser kan man også føle sympati for den blogger, som man følger, på grund af de ting der 

deles på bloggen. Ovenstående er et udsagn om, hvordan blogger og bloglæser i samhørighed bakker 

hinanden op og benytter deres forhold til at styrke hinanden.  

4.7.4 Autoritet 

 

De næste udsagn er kodet som ”autoritet” hvilket refererer til den såkaldte magt som bloggeren 

potentielt kan sidde inde med som følge af det parasociale forhold, som hun har formået at etablere 

med sine bloglæsere.  

I afsnittet omkring troværdighed længere oppe i dette kapitel blev det afdækket, hvorledes en interesse 

for et emne, og ikke nødvendigvis uddannelse behøver at være udslagsgivende på 

troværdighedsopfattelsen. Det blev slået fast, at uddannelse øger troværdigheden markant, men at det 

ikke er afgørende for, hvorvidt en blogger er troværdig eller ej, om vedkommende er uddannet.  

 

 

 

 

Her beskrives det hvorledes troværdighedsopfattelsen af skønhedsbloggeren Lise Emilia er høj, fordi 

hun har testet meget make up og ud af alle disse tests kun anbefaler ganske få produkter. Informant 

L bakker op omkring antagelsen og konkluderer, at hun interesserer sig for området.  

Da jeg spurgte ind til, hvad et godt og solidt forhold til bloggeren betyder i forbindelse med reklame 

på blogs svarede de følgende: ”Jamen det gør at jeg tror på hende.” (bilag 5, s. 15). De næste ord, 

som informanterne benyttede til at beskrive hvordan de tror på bloggeren, som de har et godt forhold 

til var ”blindt”, ”ukritisk”, ”naiv” og ”modtagelig” (bilag 5, s. 13 og 14).  

Bloglæserne talte også om, hvordan et godt forhold, hvor bloglæseren interesserer sig for, hvad 

bloggeren laver, potentielt kan gøre, at bloggeren ikke behøver sige eller gøre særlig meget for at få 

læsernes opmærksomhed.  

M: ”Jamen fordi hun har testet dem alle sammen føles det som og hun 

anbefaler ikke særlig mange..” 

L: ”Hun interesserer sig for det.” 

(bilag 5, s. 5) 
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Når der er etableret et godt kendskab til bloggeren, og bloglæseren føler, at de har et godt forhold, er 

det også en selvfølge, at hun ikke bringer skjult reklame, ifølge en informant. 

 

 

 

 

. 

4.7.4 Imitation 

 

De næste udsagn er kodet under termen ”imitation” og dækker over, hvordan et stærkt parasocialt 

forhold blogger og læser imellem kan lede til, at bloglæseren ønsker at imitere bloggerens adfærd.  

I fokusgruppeinterviewet gav bloglæserne indtryk af, at de gerne vil købe et produkt, som bloggeren 

har vist online. Informant P udtalte: ”[…] så er det egentlig også den jeg har lidt udkig efter at den 

skal jeg prøve fordi den bruger hun.” (bilag 5, s. 12). Her henviser hun til beskrivelsen af, at hun 

efter at have set en blogger benytte en bestemt serum til sine øjenvipper, herefter ønskede at købe den 

til sig selv. Kernen af det, som informanten siger her er, at hun vil købe et produkt udelukkende på 

baggrund af en anbefaling fra en blogger. Hun tager ikke specifikationer eller pris med i sin vurdering, 

men er klar til at foretage et køb til sig selv på baggrund af, at en blogger siger, at den er god. Flere 

af informanterne gav under interviewet udtryk for et ønske om at imitere en bloggers adfærd.  

 

 

 

M: ”Så man skal jo stadigvæk gå ind og se, nå hvad er det. Er det så fordi du 

skal farve hår. Eller hvad er det? Men det kommer også an på, hvor 

interesseret man er. Jeg tror ikke personligt jeg ville klikke ind på det, men 

hvis man tænker ’ej hun gør bare så mange spændende ting’ så bliver man 

nødt til at klikke ind og se hvad der sker.” 

(Bilag 5, s. 19) 

M: ”Det vil jeg da også have. Til tres kroner per frokost.” 

C: ”Ja det vil jeg også have, ikke?” 

(bilag 5, s. 14) 

 

M: ”[…] hvis hun nu lavede et sponsoreret indlæg uden at skrive det 

var sponsoreret, det gør hun ikke, men hvis hun nu gjorde så tror jeg 

måske bare at vi ikke ville tænke over det overhovedet fordi at vi er 

ligesom bare i hendes hule hånd.” 

(bilag 5, s. 28) 
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Ovenstående udsagn er også et udtryk for imitation, men her bliver det blot ved ønsket, da det er 

noget, som informanterne ikke selv har råd til at gøre. Dette indikerer også, at det er når bloglæseren 

kan identificere sig, at imitationen finder sted. Hvis bloggeren lever et liv, som bloglæseren ikke kan 

identificere sig med, så vil bloglæseren ikke forsøge at imitere.  

 

4.8 Diskussion af PSI og opinion leadership  
 

Som følge af ovenstående fremlæggelse af findings omkring det parasociale forhold til bloggeren, 

kommer her en diskussion af ovennævnte. Indikatorerne på et parasocialt forhold blev beskrevet i 

teorien som at kunne lide en person, tiltrækning og imitation. Baseret på ovenstående fund i empirien 

kan jeg konkludere, at der imellem disse bloglæsere og de bloggere, som de følger eksisterer et 

parasocialt forhold. De kan virkelig godt lide de fleste af de personer de følger og imiterer gerne deres 

adfærd, såfremt de kan identificere sig med dem.  

Det blev fundet, at informanterne kunne føle en mere nær relation til bloggeren når hun kom og 

færdedes i samme geografiske område som bloglæseren. Dette bidrager til, hvordan bloglæseren kan 

identificere sig, og det må formodes at det er lettere at identificere sig med en, som taler som en selv 

og lever et liv, som ligner ens eget. Når en blogger poster billeder, i dette tilfælde fra Århus, kan 

bloglæserne genkende og følte sig ”hjemme” i det de ser, og dette er med til at give en følelse af 

samhørighed med bloggeren. Det er dog ikke sikkert, at dette fund kan generaliseres til alle dele af 

Danmark, da jeg ser Århus, og netop dette segment (kvinder i 20’erne) som havende en særlig 

identitet. Jeg forestiller mig, at der i København findes langt flere subkulturer og langt flere typer 

blogs, således at det potentielt kan være svært at identificere sig.  

 

De udsagn, som var kodet som ”autoritet” og handlede om uddannelse, overraskede mig. Jeg 

forventede, at ekspertise kun kunne opstå som følge af uddannelse, kurser eller anden 

”kvalitetssikring”. I stedet klarlagde bloglæserne for mig, at interesse kan bære 

troværdighedsopfattelsen langt, og at uddannelse bestemt var et plus, men ikke et must.  

I teorien blev det nævnt, at Hartmann & Goldhoorn, (2011) havde beskrevet fænomenet omkring 

envejskommunikationen, hvor brugeren alligevel føler sig kommunikeret med. Dette blev observeret 

i fokusgruppen, hvor Informant M følte, at hun og blogger sammen skabte kommunikation, selvom 

hun var fuldt ud klar over, at dette kun var den ene vej. Forskellen på, hvordan dette fænomen er 
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beskrevet i litteraturen, og de fund jeg gjorde i fokusgruppen var blandt andet, at jeg tolker, at 

informanterne i dette studie havde en høj grad af indsigt omkring, hvad der foregår i det såkaldte 

forhold til bloggeren. Der blev endda grinet lidt informanterne i blandt, da en informant første gang 

kaldte det for et ”forhold”. Det var næsten som om, at det var for abstrakt til at man kunne referere 

til det som dét. Horton og Strauss beskrev, at selvom denne relation kunne føles stærk og intens, var 

det alligevel en illusion (Tsay-Vogel & Schwartz, 2013). Netop den litteratur er fra en anden tid før 

web 2.0 og de muligheder vi har for kommunikation i dag. Jeg ser ikke forholdet og relationen 

bloglæsere og blogger i mellem som værende en illusion i dag. Med de udsagn, som bloglæserne kom 

omkring de bloggere som de diskuterede tolker jeg, at de slet ikke opfatter det som en illusion. Langt 

fra. De føler sig kommunikerede med, og føler også, at de kan bidrage den anden vej. Jeg tror, at 

bloglæserne er tættere på bloggeren, end forbrugeren var på datidens kendisser, som de så på tv. 

Indikatorerne på et parasocialt forhold blev beskrevet i teorien som at kunne lide en person, 

tiltrækning og imitation. Jiménez og Mendoza, (2013) havde fundet, at forbrugerne i højere grad 

stiller spørgsmål ved autenciteten og hvorvidt noget kommunikation har hold i virkeligheden. 

Informanterne i dette studie viste blandede tendenser på dette område. En enkelt informant virkede 

meget let påvirkelig og ukritisk, som hun selv kaldte det, hvorfor det først var da vi kom ind på emnet 

at hun overvejede at stille spørgsmålstegn ved oprigtigheden i et blogindlæg. En anden informant 

nævnte, at hun var ret bevidst om, hvornår hun blev påvirket til at handle, og dermed kunne hun 

filtrere den information hun blev eksponeret for. Som en informant også rigtigt nævner, er 

virksomhedens mission completed når de kan snige et budskab ind, uden forbrugeren opdager, at det 

ikke er organisk kommunikation. Derfor viser disse fund også, at et godt forhold giver bloggeren 

’magt’ til at bringe hvad som helst, og hvis ikke bloglæserne er kritiske og opmærksomme kan de 

ende som ofre for skjult reklame og indflydelse. Jeg tror dog på, at den strammede lovgivning og 

ekstra indsats på området for at komme skjult reklame til livs gør, at det bliver lettere som bloglæser 

og forbruger at navigere i et univers af produkter og på den måde stiller det ikke nær så høje krav til 

bloglæseren selv om kritisk sans, da ansvaret i højere grad ligger på bloggeren. Teorien omkring, at 

anbefalingerne fra online personligheder kan sidestilles med dem fra en god ven, kan også bekræftes. 

Den måde, som bloglæserne omtaler bloggerne på er med en varme og tillid, som ved en god ven. En 

informant beskriver endda, hvordan hun kvalitetstjekker information, som hun har fået fra en veninde, 

med sin online veninde. En anden informant benytter tilmed termen ”online-veninde” og en helt tredje 

informant benytter også ordet ”veninde” om relationen til en blogger.   
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I teorien blev det beskrevet, hvad en opinion leader er, og her blev det slået fast, at hun ikke 

nødvendigvis er den første til at kommunikere omkring et produkt, men mere den som venter lidt så 

hun kan forholde sig til, om det er et produkt, som forbrugerne vil synes om. Der tales om, hvordan 

hun på den måde kan undgå at sætte sit eget renommé på spil ved at se tiden an, og dette oversatte 

jeg til, at bloggeren kan sætte sit eget navn på spil ved at indgå samarbejder med virksomheder 

omkring produkter, som potentielt ikke vil blive modtaget godt hos bloglæserne. Det er dog blot 

således, at bloggerne ofte er dem som modtager produkterne som nogle af de første. Reklame og PR 

bureauer indgår et samarbejde med en virksomhed og sender herefter produkterne ud til en række 

bloggere, som så hver især skriver om dem på deres blog. Herefter kan der gå lidt tid før produktet 

kommer i handlen, hvorfor de er de første der fortæller om dem til forbrugerne. Dette stemmer ikke 

overens med teorien omkring opinion leaders. Det er naturligvis op til bloggeren selv at vurdere, 

hvornår hun ønsker at skrive omkring noget, men det er typisk således det foregår. Jeg vil dog 

argumentere for, at bloggere godt kan betegnes som opinion leaders på deres område alligevel, da 

denne ”holdmentalitet” og viden om, at mange af deres bloggerkollegaer også skriver om produktet 

gør, at de ikke føler at de sætter deres renommé på spil, da de ikke står alene med det.  

 

Med afsæt i ovenstående afsnit med fund og diskussion af PSI, kan det konkluderes, at 

afsendertroværdigheden ikke påvirkes negativt ifølge bloglæseren, når der bringes reklame på 

bloggen, hvilket er svaret til underspørgsmål fire. Det stærke forhold kan tværtimod give plads til, at 

der kan bringes indhold af mangfoldig karakter, og også langt fra bloggens oprindelige tema. Der er 

en naturlig forforståelse for, at en blogger, som bloglæseren har en god relation til, ikke vil snyde 

bloglæseren ved at bringe skjult reklame. Der er en naturlig tillid til, at det gør hun naturligvis ikke, 

hvorfor reklame ikke påvirker bloggerens status negativt.  

 

4.9 Match 
 

I følgende afsnit vil fænomenet ”match” blive analyseret, og de sidste to underspørgsmål fra kapitel 

1 vil blive besvaret. Jeg tager udgangspunkt i det tematiske netværk ”match” i nedenstående 

analyseafsnit. 
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4.9.1 Kongruens 

 

Følgende udsagn er kodet under termen ”kongruens” i det globale netværk ”match” og vil også blive 

inddraget i analysen af match senere i dette kapitel, men da det siger noget om, hvordan troværdighed 

etableres på en blog, er det taget med i dette afsnit.  

 

 

 

 

 

Her introducerer informant L fænomenet ”match” som værende afgørende for troværdigheden, 

hvilket også blev nævnt tidligere i dette kapitel. Informanten bringer match mellem blogtema og 

produkt op, men taler ikke her omkring match mellem endorseren  altså bloggeren og produktet. Som 

også præsenteret i forbindelse med afsnittet omkring troværdighed, øges troværdighedsopfattelsen 

hos bloglæserne når de er opmærksomme på, at bloggeren har en uddannelse indenfor det område, 

som vedkommende udtaler sig om. Til spørgsmålet om, om det gør en forskel om vedkommende er 

uddannet i forhold til troværdigheden sagde Informant L: ”Det gør da en verden til forskel.” (bilag 

5, s. 5). 

Bloglæserne kigger på bloggerens livsstil når de vurderer, om der er tale om et match med det der 

bringes på bloggen. De afkoder livsstilen igennem de sociale medier og bloggen, hvorfra de 

sammenholder denne livsstil med de produkter, som bloggeren omtaler og beslutter, om de synes det 

er et match (bilag 5, s. 3). Informanterne er ikke helt enige omkring match og troværdighed når det 

kommer til mismatch (mismatch vil blive diskuteret i dybden i afsnit 4.9.3). De diskuterer, hvorvidt 

en blogger som skriver om sundhed, livsstil og har givet udtryk for sunde holdninger, kan bringe 

sponsoreret indhold omkring slik eller sukkerprodukter. To informanterne mener, at det vil være 

utroværdigt, men en informant mener dog, at det kan være med til at trække bloggeren ned på jorden 

og virke menneskelig. De er dog enige om, at det ikke ville være et match.  

 

Bloglæserne forklarede ydermere, at det opfattede match også sammenholdes med den interesse som 

bloggeren har: ”Hun interesserer sig for det, hun har en hel Instagram (applikation red.) som kun er 

baseret på læbestift.” (bilag 5, s. 5). Her beskriver Informant M, hvordan hun afkoder, at bloggerens 

interesse er make up ved at observere, hvordan hun agerer på både blog og det sociale medie 

L: ”(…) men jeg synes bare hvis det er et helt et emne som slet ikke handler 

om det bloggen handler om…” 

I: ”Okay” 

L: ”Så synes jeg godt det kan være svært at finde troværdigt.” 

(Bilag 5, s. 2) 
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Instagram. Dette styrker opfattelsen hos bloglæseren af, hvor bloggerens interesse ligger og hvilket 

billede man kan sammenholde de produkter der sponsoreres med.  

 

4.9.2 Kontinuitet 
 

Kontinuitet er med til at beskrive, hvordan kontinuerligt brug af et omtalt produkt kan øge 

troværdigheden. I fokusgruppen kom det frem, at et godt match bekræftes når bloggeren anvender 

produktet igen og igen. M: ”For det er jo nogen hun har fået sponsoreret dertil og dem bruger hun 

jo også og man kan se, at hun bruger dem igen og igen […]” (bilag 5, s. 9). Informant L sagde: ”Det 

er jo for at få os til at føle at det jo er det hun bruger til sit hår hver dag […]” (bilag 5, s. 18).  

Udsagnet her viser, at informanten har gjort sig tanker om, hvordan bloggeren tænker. Informanten 

forholder sig til bloggerens intention bag indlægget.  

 

4.9.3 Mismatch 

 

I fokusgruppen blev det også diskuteret, hvad der blev forstået som et mismatch og dennes betydning 

for troværdighedsopfattelsen. Som nævnt i ovenstående afsnit om kontinuitet, kan et mismatch godt 

påvirke troværdigheden positivt fordi det netop viser den menneskelige side hos bloggere, som 

potentielt viser en lidt for glamourøs og poleret side af deres liv. Dette behøver derfor ikke have 

negativ indflydelse på troværdighedsopfattelsen, men et dårligt match bliver stadig beskrevet som 

mærkeligt, underligt og utroværdigt. Det er dog vigtigt at understrege, at eksemplet her er i denne 

kontekst og ikke nødvendigvis er gældende for samtlige andre bloggere og situationer.  

En informant bemærker også, at ”[…] jo større troværdigheden er i det daglige, er der bedre plads 

til de der udsving måske.” (bilag 5, s. 10) På den måde kan man, som også nævnt i afsnittet om PSI, 

med et stærkt parasocialt forhold, skabe rum til at bringe stort set hvad som helst på bloggen.  

En informant oplevede en blogger, som ofte skriver om livsstil og skønhed, som bragte sponsoreret 

indhold omkring et mobilabonnement. Hun beskriver det som værende et mismatch, mærkeligt og at 

det ikke giver nogen mening (bilag 5, s. 9). Det var tydeligt for informanten, at bloggeren havde 

modtaget penge for det og at det blev opfattet som påtaget og opstillet. Til trods for dette, følger hun 

hende stadig og læser hendes indlæg, så det har ikke haft anden konsekvens end at informanten 

studsede over det.  

 

4.9.4 Kvalitet 
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Kvaliteten af et indlæg har også betydning for, om et potentielt mismatch accepteres af bloglæserne. 

Hvis det er et godt indlæg, kan det godt være troværdigt, selvom det ikke er et direkte match. ”Jamen 

{mumlen} skønhedsprodukter og det er om møbler… så altså, så skal det bare være et godt indlæg 

så, for at man finder det troværdigt.” (bilag 5, s. 2) Her indikeres det, at mismatch accepteres, såfremt 

det er leveret i et indlæg af høj kvalitet. Kvaliteten indebærer også, at der for eksempel ikke skal være 

stavefejl, da det irriterer bloglæseren og sænker kvaliteten (bilag 5, s. 17). De billeder, som indgår i 

indlægget skal ifølge bloglæserne også være af høj kvalitet, fordi det ellers trækker ned på den 

opfattede kvalitet (bilag 5, s. 18).  

Bloglæserne forklarede i fokusgruppeinterviewet, at bloggen også bruges til at kvalitetssikre råd, som 

de har fået af deres veninder:  

 

Dette er set ud fra, at bloglæserne er opmærksomme på, at alle har forskellige behov og derfor kan 

have forskellige grunde til at anbefale, eller fraråde et produkt.  

 

4.10 Diskussion af match 
 

I forbindelse med kontinuiteten, fandt jeg, at det øger opfattelsen af et match når bloggeren viser, at 

hun anvender produktet igen og igen. Dette står i kontrast til, hvordan anmeldelser på blogs ofte er i 

dag, hvor skønhedsbloggeren modtager enormt mange forskellige produkter til test. Det kan være 

svært at forstå, hvordan bloggeren kan udtale sig udpræget positivt om produkt efter produkt, og 

eventuelt beskrive samtlige produkter som ”en del af min daglige rutine” når hun modtager nye 

produkter hele tiden. Der er som nævnt tidligere langt imellem de indlæg, som indeholder kritiske 

pointers. Ifølge bloglæserne, er det klart positivt at se, at en blogger anvender produktet igen og igen 

og i forskellige kontekster. Bloglæserne udviste også en vis kritisk sans for det, som de bliver 

M: ”Jeg kan godt finde på hvis jeg får et råd fra en veninde at gå ind og google det, så 

popper det op på en blog og jeg læser det, nå men så er det jo hele to der siger det.” 

 

M: ”Men jeg kunne også finde på det den anden vej rundt sådan, ej der var lige en blogger 

der sagde det er der nogen der kende det her og så hvis der var en veninde der sagde det når 

jamen det har jeg også prøvet det er også udmærket og så ville jeg være sådan nå jamen så 

er det nok rigtigt det er jo hele to. Så måske som kombination.” 

(bilag 5, s. 30) 
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eksponeret overfor. Alene dét, at de overvejer, hvordan bloggeren tænker omkring formidlingen gør, 

at de ikke ”bare” er passive forbrugere, men egentlige kritiske læsere. Informant M sagde også i 

interviewet, at ”[…] de her bloggere ved hvordan de skal formulere sig.” (bilag 5, s. 8).  

Ud fra empirien fandt jeg, at det er forskelligt, hvorvidt bloglæserne ser på matchet mellem bloggeren 

som person og det produkt, som hun omtaler, eller om de ser på bloggens tema og det produkt hun 

omtaler. Som jeg ser det, så forholder de sig ikke til begge dele når de overvejer, hvorvidt der er tale 

om et match. Når bloglæserne diskuterer, hvorvidt et produkt matcher, så sammenholder de det enten 

med bloggeren, og forholder sig ikke til blog-temaet eller omvendt. Jeg tror, at det smelter lidt 

sammen for bloglæserne og kommer an på, hvor stærkt et parasocialt forhold de har til bloggeren. 

Jeg tror, at de sammenholder med bloggeren, når de føler at de har nok kendskab til hende til at kunne 

vurdere, hvorvidt noget passer til hende. Når de ikke kender bloggeren så godt, men kender deres 

blog og tema er det dette, som de sammenligner med. Ifølge the meaning transfer perspective kæder 

bloglæserne deres opfattelse af et brand sammen med opfattelsen af endorseren (bloggeren), og hvis 

disse to opfattelser ikke stemmer over ens, altså matcher, så vil troværdigheden dale. Det er ikke helt 

tilfældet her, da det som nævnt blev fundet, at det ikke var afgørende for troværdighedsopfattelsen, 

hvorvidt der var et match. Det der menes med afgørende her er, at det ikke har nogen betydning for, 

hvorvidt læseren ville læse bloggen igen på trods af, at der er blevet bragt mismatch.  

 

Gass og Seiter, (2011), beskrev hvordan match havde en altafgørende betydning, og Törn, (2012) 

beskrev hvordan et match øger chancen for at få kommunikeret sit budskab. Ud fra empirien kan det 

konkluderes, at et match har en betydning for troværdighedsopfattelsen, men har ikke en betydning 

for, hvorvidt læseren fra dét indlæg af ikke vil læse med igen. Med hensyn til teorien af Lynch og 

Schuler, (1994) omkring, at indhold, som ikke er et match potentielt skulle skærpe bloglæserens 

opmærksomhed på det kommunikerede, kan dette ikke bekræftes. Med de mismatch, som 

bloglæserne diskuterede kom det frem, at de blot fandt det utroværdigt og herefter ikke brugte mere 

energi på indholdet.  

Opsummerende er svaret på det sidste underspørgsmål om, hvilken betydning det har for bloggeres 

troværdighed at der er et opfattet match imellem endorser (blogger) og produkt, og endvidere om der 

er et opfattet match imellem blog-tema og produkt, at det har en afgørende betydning for 

troværdighedsopfattelsen, men ikke en afgørende konsekvens for, hvorvidt de vil følge bloggeren 

fremover. Det opfattede match gør også, at bloglæserne er mere positivt indstillede overfor bloggeren.  
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4.11 Sammenfattende diskussion 
 

Det viser sig, at behovet for transparens på blogs, der benytter sig af betalt indhold er stort. 

Bloglæserne er i dag langt mere skeptiske overfor det indhold, som de eksponeres for og bloggerne, 

i samarbejde med virksomhederne, bør derfor være meget opmærksomme på, hvordan de præsenterer 

betalt indhold og markerer det i deres indlæg. Bloglæserne er meget opmærksomme på, at der på 

blogs nu til dags er betalt indhold, og de er opmærksomme på, at bloggerne forsøger at influence dem 

til at købe bestemte skønhedsprodukter fremfor andre. Særligt brugen af affiliatelinks gav anledning 

til lidt forvirring omkring konceptet, og kan potentielt kræve en ændring på lovgivningen omkring 

markering af disse for at sikre, at alle bloglæsere er med på, hvad det indebærer. Men behovet for 

transparens viser sig også at være ganske afhængigt af det forhold, som bloglæseren har til bloggeren. 

Graden af, hvor godt et forhold, og hvor interagerende et forhold, som bloglæserne har til en blogger 

påvirker, hvor stor en tillid, og hvor lav grad af skepsis der er overfor det indhold, som bringes på 

bloggen.  

Jeg forventede at finde, at der eksisterer et parasocialt forhold imellem blogger og læser, men jeg var 

ikke sikker på, hvori dette forhold bestod, og omfanget af det. Det overrasker mig meget at finde, at 

læserne taler så hjertevarmt om bloggeren og tog man deres udsagn ud af kontekst kunne man opfatte 

det som om, at de taler om en nær slægtning eller veninde. Den nærhed, som bloglæserne giver udtryk 

for i form af at have lyst til at drikke kaffe med bloggeren, som hvis det var en veninde, og 

kvalitetssikre råd fra deres ”rigtige” veninde hos bloggeren står i skarp kontrast til min opfattelse af 

den kommercielle del af blogverdenen som den er nu. Jeg forventede, at reklame på blogs ville 

påvirke dette forhold negativt, fordi bloglæserne ville se det som en vildledning af dem og som en 

form for skævvridning af dette forhold. Dette er imidlertid ikke tilfældet, og det viser sig, at dette 

forhold fylder langt mere for læserne end det faktum, at der bringes reklame på bloggen. Jeg ville 

undersøge, om graden af transparens påvirker dette forhold og troværdighedsopfattelsen, men for 

bloglæserne kan et godt forhold til en blogger bære enormt meget, og så er deres fokus slet ikke på, 

om de bringer reklame, og hvor gennemsigtigt det er. Er forholdet godt, er grundholdningen, at 

bloggeren ikke bringer skjult reklame, hvorfor bloglæserne har fuld tillid til hende.  

Det er blevet slået fast, at bloglæserne generelt sætter dette forhold til bloggeren højt, hvorfor jeg 

også ønskede at finde ud af, hvordan det rette match, eller et mismatch, kunne påvirke 

troværdighedsopfattelsen.  
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Det blev fundet, at den mest troværdige transparenstype var no disclosure, hvilket strider imod Carr 

og Hayes, (2014) fund på området i deres studie. De fandt, at det var transparenstypen explicit 

disclosure som var den mest troværdige type. Resultatet er i dette tilfælde modstridende, men havde 

jeg benyttet et andet indlæg af typen explicit disclosure kunne udfaldet potentielt have været et andet. 

Informanterne var meget opmærksomme på indholdet af indlægget, og kvaliteten heraf, som de 

opfattede som copy/paste hvilket muligvis har påvirket deres totalopfattelse af indholdet og dermed 

har trukket ned i troværdighedsopfattelsen. Det vidner om, at selve kvaliteten af indlægget har meget 

at sige, og ikke blot, hvordan transparens er markeret i blogindlægget. Et problem omkring no 

disclosure viste sig også, da indlægget, til trods for at det blev vurderet som det mest troværdige, også 

medbragte en del skepsis. Dette viser, at der på grund af den stigende brug af betalte indlæg i 

blogverdenen kan blive trang plads til indlæg, som har anbefalinger af organisk karakter og uden 

påvirkning fra tredjepart. Vi bevæger os med denne tendens længere og længere væk fra grundtanken 

bag bloggen, som var dagbogen hvori bloggeren kunne dele alt mellem himmel og jord til brug og 

læsning af dem som fulgte med. Det bliver mere og mere en reklameplatform, som kan sidestilles 

med andre platforme, hvor der bringes reklame (tv, radio og brochurer) og dette konflikter lige nu 

med bloglæsernes forventning til, hvad de får når de går ind og læser en blog.  

Et område, som fortsat står en smule uklart er, hvorvidt bloglæserne foretager vurderingen af match 

på baggrund af en sammenligning mellem blogtema og produkt, eller blogger og produkt. De brugte 

begge eksempler i fokusgruppen, hvorfor jeg forstår det således, at det er graden af det parasociale 

forhold, som bestemmer, hvordan bloglæserne gør dette.  
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Kapitel 5 
 

5.1 Konklusion 
 

Specialet har bevæget sig fra kapitel 1, hvor problemfeltet blev indsnævret til en konkret 

problemformulering omkring, hvilken indflydelse blog advertising på blogs har for 

troværdighedsopfattelsen hos bloglæserne. Til at besvare dette blev relevant teori og metode 

inddraget og problemfeltet blev diskuteret i en fokusgruppe ved hjælp af en interviewguide, som var 

udarbejdet på baggrund af teorikapitlet. Underspørgsmålene, som guidede spørgerammen og som 

skulle hjælpe med indsamling af empiri til besvarelse af problemformuleringen omhandlede 

transparens, parasocial interaktion og match som de tre hovedområder hvori jeg søgte svar. I dette 

femte og sidste kapitel i afhandlingen vil jeg på baggrund af forrige kapitels diskussioner og 

delkonklusioner komme med et mere dybdegående svar på problemformuleringen som lød: ”Hvilken 

indflydelse har blog advertising på blogs for troværdighedsopfattelsen hos bloglæserne?”. 

Igennem analyse og diskussion af empirien under de forskellige emner har jeg indsamlet den 

nødvendige viden til besvarelsen af problemformuleringen.  

Begyndende med området transparens viste det sig, at bloglæserne enstemmigt fandt 

transparenstypen no disclosure for mest troværdig af de tre, som de var blevet eksponeret for. 

Bloglæserne gav udtryk for en forventning om, at bloggerne angiver, når der er tale om sponsoreret 

indhold, men forholdte sig dog alligevel skeptiske til alle de tre indlæg, som de var eksponeret for. 

Til trods for, at det var indlægget med no disclosure som de opfattede som mest troværdigt, var det 

også det indlæg som gav anledning til mest skepsis, hvilket understreger, at det kan være svært at 

opretholde troværdigheden som blogger, selvom et indlæg potentielt er organisk eWOM. Analysen 

viste også, at kvaliteten af indholdet har stor indflydelse på, hvordan hele blogindlægget opfattes, 

hvorfor dette potentielt kan have sløret udfaldet af undersøgelsen. Det var transparenstypen explicit 

disclosure som bloglæserne fandt mest utroværdig på baggrund af indholdet. Selvom bloggeren i det 

indlæg, som de blev eksponeret for, var helt ærlig omkring det kommercielle samarbejde, var det 

alligevel det indlæg, som bloglæserne fandt mest utroværdigt. Dette begrundede de med, at kvaliteten 

ikke blev opfattet som høj, og at det simpelthen var ”for meget”. Det kan ydermere konkluderes, at 

bloglæserne godt kan gennemskue når der bringes reklame på blogs, hvilket betyder, at det er tydeligt 

angivet og ikke til at tage fejl af, når der er tale om reklame på blogs. Dette gælder dog ikke brugen 

af affiliate links som der fortsat hersker lidt tvivl omkring hos bloglæserne.  
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Det næste område, som jeg søgte svar i var parasocial interaktion og opinion leadership. Her viste 

analysen, at der imellem dette segment af bloglæsere og de skønhedsbloggere som de følger, 

eksisterer et parasocialt forhold. Dette forhold blev særligt forstærket når bloggeren geografisk 

befandt sig samme sted som bloglæserne og levede et liv, som mindede om bloglæsernes. Dette er, 

modsat hvad teorien beskrev, ikke en illusion, men noget som er et produkt af samspillet og 

kommunikation imellem bloglæser og blogger. Dette forhold spiller en enormt stor rolle i 

troværdighedsopfattelsen, da dette parasociale forhold kan trumfe diverse usikkerheder der måtte 

være i forbindelse med mismatch og kvalitet.  

Det sidste område, hvori jeg søgte svar var match, og hvordan match påvirkede 

troværdighedsopfattelsen. I analysen af match fandt jeg, at bloglæserne er ganske opmærksomme på, 

at bloggerne vil have bloglæserne til at tro, at et givent produkt som de anmelder, er en del af deres 

daglige rutine. Bloggerne modtager hele tiden nye produkter til test, hvorfor deres faste 

skønhedsrutine måske ikke kan indbefatte alle de produkter, som de tester løbende, selvom de giver 

det udtryk på bloggen. Det interessante her var, at bloglæserne allerede havde tænkt denne tanke og 

havde det med i deres vurdering af, hvor troværdigt et blogindlæg er. Et interessant skel, som kom 

frem under analysen var også, hvordan de sammenligner med henholdsvis produkt og blog tema, og 

produkt og bloggeren som person. Dette er forskelligt, og igen med afsæt i det parasociale forhold 

kan det konkluderes, at et tæt forhold gør, at bloglæserne sammenholder produktet med bloggeren, 

hvor hvis de ikke har et tæt forhold sammenholder de med blogtema og det indhold, som bloggeren 

plejer at bringe.  

På baggrund af den indsamlede empiri og analyse heraf kan det konkluderes, at den stigende mængde 

reklame på blogs har medført en vis skepsis blandt bloglæserne. Denne skepsis er ikke kun overfor 

forstærket indhold, men kommer mere til udtryk overfor organisk indhold, hvor bloglæserne ikke helt 

stoler på, at det er uden indflydelse fra tredjepart. Hvorvidt der er match eller ej påvirker kun 

troværdighedsopfattelsen i mindre grad, hvorimod et stærkt parasocialt forhold, som er etableret 

igennem blandt andet blogindlæggende (organiske og forstærkede),  kan øge 

troværdighedsopfattelsen markant. Dette er særligt gældende når bloglæserne kan identificere sig 

med bloggeren, og hun lever et liv, som de kan se sig selv leve. Det kan konkluderes, at blog 

advertising til dels har en indflydelse troværdighedsopfattelsen hos bloglæserne. Det gør den på den 

måde, at bloglæserne uden tvivl reagerer på det indhold, som de eksponeres for og indholdet, alt 

afhængig af kvalitet, kan øge troværdighedsopfattelsen eller sænke troværdighedsopfattelsen.  
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5.2 Perspektivering og fremtidig forskning  
 

Danske skønhedsblogs er under konstant udvikling i forhold til, hvordan de bruges. I takt med dette 

ændrer lovgivningen sig og bloglæsernes brug og opfattelse af indhold fra blogs skifter samtidig med 

denne udvikling. Det kunne være interessant at undersøge samme problemstilling som i dette speciale, 

men hos et yngre segment, da det kan være, at skepsis overfor indhold og bevidstheden omkring 

påvirkningen er mindre. Det kan argumenteres, at det yngre segment potentielt er mere sårbare 

overfor reklamer, hvorfor det kunne være interessant at se, hvad de lægger mærke til ved sammen 

eksponering af transparenstyper.  

I dette speciale er det fravalgt at se på andre sociale medier end bloggen (f.eks. Instagram, Pinterest 

og Twitter) men derfor er det ikke uvæsentligt. Kommunikationen på disse platforme kan muligvis 

være med til at forme helhedsopfattelsen af bloggeren, da det formodes at bloggerne alle har 

forskellige tilgange til kommunikationen og brugen heraf. Hertil kommer også det lag i 

kommunikationen som er kommentarfeltet på bloggen, som også er fravalgt i dette speciale. Ved at 

studere kommunikationen bloglæser og blogger imellem her, kunne man få indsigt i, og mere 

dybdegående viden om, det parasociale forhold, og hvordan dette opstår.   

Fremtidig forskning kunne også undersøge, hvordan det påvirker troværdighedsopfattelsen når en 

blogger blandet transparenstyperne og angiver, at det er betalt indhold men holdningen er hendes 

egen. 
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BILAG 1 

S 
 

Interviewguide  
 
Troværdighed 

• Kan I huske, at I under bloglæsning har tænkt over, hvor troværdig en blogger har været?   
o Hvad gjorde vedkommendes indlæg utroværdigt/troværdigt? Fortæl mere?  

• Hvordan etablerer bloggeren troværdighed i sine indlæg?   
o Hvilken form for ekspertise synes I, at en blogger skal have på det område, som hun skriver 

om? (uddannelse, interesse, mange års erfaring, passion)  

• Selvom et blogindlæg er reklame, men I synes indholdet er godt – kan I så godt ”abstrahere” fra, at 
det er betalt indhold, og finde det troværdigt alligevel? Eksempler? 

 
Wom og e-Wom 

• Kan I komme i tanke om en situation, hvor I har anvendt en blog til at fremsøge informationer om 
produktet i processen op til et køb?  

• Hvordan føler I forskellen på at stå face-to-face med en person og få råd kontra at læse råd på en 
blog er? 

o Hvilken afsender stoler I mest på? Virksomheden eller bloggeren?  

• Kan I nævne eksempler, hvor I bedst har kunnet bruge/lide information fra hhv. virksomheden selv, 
eller en med-forbruger? (blogger)  

• Hvordan opfatter I negative anmeldelser på blogs? Hvad er konsekvensen af at læse en negativ 
blogpost?  

 
Match 

• Hvad forstår I ved et godt match mellem blogger og et givent produkt/en virksomhed? 

• Hvornår er der ikke et godt match, og hvad betyder det for troværdigheden? Eksempler?  
o Hvorfor er det ikke et godt match? 

• Kan et mis-match være troværdigt?  

• Hvor vigtigt er det, at bloggeren har ekspertise indenfor det hun skriver om? 

• Hvordan opnår man match imellem blogger og produkt/blog-tema og produkt?  

• Hvad forventer I jer af sponsorerede indlæg?  
 
Transparens 

• Hvordan ser I, at danske bloggere anvender sponsoreret indhold på deres blogs? (Godt fordi det 
åbner) 

• Hvordan kan man se, om et indlæg er sponsoreret? Kan det være svært at gennemskue, og har I 
eksempler? Hvordan reagerede I, da I fandt ud af, at det var betalt for?  

• Hvordan synes I, at bloggerne skal skrive, at et indlæg er sponsoreret? Hvad virker bedst, og 
hvorfor?  

 
PSI 

• Hvordan vil I beskrive det ”forhold” som I som læsere har til bloggeren?  

• Kan I beskrive, hvordan man som bloglæser kan bruge sådan et forhold? Hvilke styrker ligger der i 
en sådan relation?  

• Hvis denne ”online veninde” bringer reklame på sin blog, hvad betyder det så for 
troværdighedsopfattelsen?  

• Har du et særligt forhold til én blogger?  
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I Interviewer 

M Marie 

C Charlotte 

L Lene 

P  Pernille 

 

 

I: ”Så starter vi. Velkommen til fokusgruppe.  

Alle: ”Tak” 

I: ”Tak fordi I ville komme. Øhh. Jeg tænker vi lige starter med at sige hvem vi er, hvor gamle vi er. Bare så vi 

lige er med på, hvem der sidder her i dag.. {grin}.. Marie?” 

M: ”Ja, jeg hedder Marie og jeg er seksogtyve år gammel”. 

C: ”Jeg hedder Charlotte og jeg er otteogtyve år gammel”. 

L: ”Jeg hedder Lene og jeg er niogtyve”. 

P: ”Jeg hedder Pernille og jeg er tredive”.  

I: ”Ja, og så er der mig Mette, som er moderator i dagens anledning. Godt. Vi skal snakke om blogs 

M: ”Ja.” 

I: ”Og det er super vigtigt for mig lige at understrege, at der er ikke noget facit, vi skal ikke frem til at vi alle 

sammen er enige eller synes det samme. Og der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Her der siger man, 

hvad man synes og så arbejder vi ud fra det. I må gerne stille spørgsmål til hinanden undervejs, hvis nu der 

er en der siger noget, hvor I tænker ’øhh, det forstår jeg ikke prøv lige at sig’ det igen’ så gør I bare det. Så 

snakker I bare. Jeg har nogle spørgsmål vi skal igennem. Øhhm, men det er egentlig jer, der styrer samtalen, 

hvis I tænker I har noget på hjerte I henhold til emnet, så øh, så tager vi det. Og jeg skal lige for god ordens 

skyld sige, at der er en baby med ved bordet, så hvis man tænker, hvad er det for noget baggrundsstøj, så 

er det, øh, Maries søn Vilfred som er med i dag. Godt {host, kuglepen lægges} jeg tænker, at vi starter. Jeg 

har delt dem (spørgsmålene red.)  op i nogle overordnede temaer og så øh, så ser vi hvordan det går. Ja.”  

[01:30] 

I: ”Det første vi skal ind på er lidt omkring øh troværdighed sådan generelt set. Og jeg kunne godt tænke 

mig, hvis I sådan ville reflektere lidt over øh, de gange I har læst blogs øhh, om I sådan har tænkt over, hvor 

troværdig en blogger har været og hvor troværdigt budskabet har været de kom med og hvad var det der 

gjorde det troværdigt, eller utroværdigt, sådan hvis I tænker tilbage på en oplevelse I havde med 

bloglæsning hvor I har tænkt ’det her det deeet det tror jeg på eller eller det modsatte’ og hvad der gjorde 

udslaget.” 
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{Babygrynt og pause} 

I: ”Så kan I lige reflektere lidt”. 

{Babygrynt og stilhed} 

L: ”Altså jeg kan ikke lige komme på et bestemt indlæg jeg har læst, hvor jeg har tænkt det(…)” 

I: ”Nej?” 

L: ”(…) men jeg synes bare hvis det er et helt et emne som slet ikke handler om det bloggen handler om 

I: ”Okay” 

L: ”Så synes jeg godt det kan være svært at finde troværdigt.” 

I: ”Hvorfor?” 

L: ”Jamen hvis det så er et sponsoreret indlæg, så er det bare, altså, jeg har fået tilsendt det her jeg skal lige 

anmelde det, eller...” 

I: ”Så der er noget med, der er noget med om produktet, det sponsorerede produkt matcher?” 

L: ”Ja, det synes jeg lidt.# 

I: ”Okay.” 

[02:40] 

I: ”Hvad forstår du ved match? Altså hvad?” 

L: ”Jamen {mumlen] skønhedsprodukter og det er om møbler… så altså, så skal det bare være et godt 

indlæg så, for at man finder det troværdigt og føler, at det er noget bloggeren har valgt at skrive om.” 

I: ”Okay. Så jeg hører to ting. Jeg hører at det er, du synes måske det er ikke så troværdigt hvis det ikke 

passer sammen, men det kan også godt være, hvis det er rigtig godt? Kan du prøve at forklare lidt mere, 

hvad tænker du der?” 

L: ”Nej, det kan jeg ikke. Øhm.” 

I: {Grin} 

L: ”Jamen altså jeg skal bare have følelsen af at bloggeren føler det her produkt…” 

I: ”Jah..# 

L: ”Altså at det er noget hun virkelig gerne vil skrive om.” 

I: ”Jah..” 

L: ”Jeg tror det er det jeg mener”. 

I: ”Så det er bedst hvis en skønhedsblogger skriver om skønhed og ikke om møbler…?” 

L: ”Nej, det må hun godt øh…” 

P: ”Men troværdigheden er måske større når det er noget man ved de beskæftiger sig meget med. 

C: ”Præcis.” 

L: ”Lige præcis”.  
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I: ”Okay.”  

[03:40] 

I: ”Pernille, nu siger du beskæftiger sig…” 

P: ”Jarh.” 

I: ”Hvad mener du med det?” 

P: ”Det er det de har fokus på på deres blog.” 

I: ”Ja.” 

P: ”Øh. Det kunne for eksempel være…øhm…For eksempel Mascha Vang. Hun har jo tit fokus på, jamen 

både på sin livsstil, men også i forhold til hendes egne produkter som hun ligesom reklamerer for derinde 

og jeg synes at ved hende ville det ligesom være lidt øh underligt hvis hun på sin blog havde øh den nye is 

fra et eller andet sted som jeg har set nutidensmor (en blogger red.) har. Hun er meget mere sådan 

hverdagsagtig synes jeg. 

I: ”Okay.”   

P: ”Så når jeg læser nutidensmor eller følger hende, så synes jeg det er meget mere troværdigt hvis hun 

ligger i sin seng derhjemme og spiser en eller anden is som hun har fået sponsoreret og fortæller, jeg må 

hellere huske at sige at min is er sponsoreret fordi det skal jeg gøre så synes jeg det er mere troværdigt end 

hvis det var Mascha Vang som jo overhovedet ikke beskæftiger sig med at spise is. Altså så den der, både 

det der ansigt de er ud ad til, men også det der sådan normalt er fokus på på deres blog så synes jeg da, at 

troværdigheden er meget større hvis det er noget man…” 

L: ”Mmmm…” 

M: ”Man kunne godt blive lidt i tvivl om, om Mascha Vang ville spise den is færdig når hun var færdig {grin}. 

P: ”Jah. Jo!” 

M: ”Hvor, det kan man være helt sikker på at nutidensmor hun ville spise den og måske en til.” 

P: ”Jah.” 

I: ”Okay. Så selvom at øh det for eksempel var at hun reklamerede for det og hun måske også var typen der 

spiste is, Mascha Vang, så ville man måske tænke ’ja ja men det er jo bare for billedets skyld’.” 

M: ”Ja, jeg synes ikke hun er så afslappet. Jeg synes hun går meget op i livsstil, hvilket er godt, det er meget 

inspirerende…” 

I: ”Mmm..” 

M: ”Sund livsstil og noget med sunde børn og noget med noget leg også, men jeg synes ikke det, jeg ville 

heller ikke sådan hvis hun nu skulle til at lave noget med slik og is og noget burger mad og.. Så tror jeg ikke 

jeg ville tænke, at det var troværdigt. Jeg tror jeg ville tænke, at det var en mærkelig ting.”  

[05:37] 
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P: ”Også når hun har været oppe i medierne på andre måder, altså det der ”Min fede træner” (TV3 program 

red.) den der hvor det var helt forfærdeligt for hende at skulle tage lidt på så ville det bare være 

utroværdigt hvis det var at hun postede det synes jeg.” 

I: ”okay.” 

C: ”Jamen det ved jeg ikke, altså der er jeg måske lidt uenig. Jeg følger jer fuldstændig men jeg synes også 

at nogle gange så ser man ’ej jeg kom altså til at spise hele den her Nutella’ og så bliver hun bare sådan en 

sundhedsfreak der lige kommer ned på jorden og er lidt mere som os andre.” 

I: ”Okay, så det kan faktisk også være med til lige at sige du er faktisk…du er kendis og du er blogger, men 

du er også ligesom os.”  

Alle: ”Mmmh” 

C: ”Jeg er enig i, at det passer bedre til nogle andre men at nogle gange tænker jeg nårh ja 

I: ”Men det kan faktisk godt gå hen og virke positivt på troværdigheden?” 

C: ”Ja, det synes jeg godt nogle gange.” 

I: ”Jeg tænker, at det er positivt ladet, at du siger det bliver mere hverdags agtigt…” 

L: ”Mmhhh..” 

C: ”Ja, altså det er i hvert fald det jeg tænker, nårh ja jamen du er jo ligesom os andre når man ser, at du 

lige har spist en hel bøtte Nutella eller et eller andet.” 

I: ”Jarh jarh”. 

[06:30]  

I: ”Jeg kunne godt lige tænke mig, at vende tilbage til det du sagde Pernille med du siger, at det er noget 

bloggeren beskæftiger sig med.” 

P: ”Mmmh.” 

I: ”Altså jeg tænker at ordet ’beskæftiger’ kan jo betyder mange ting, det kan være noget med øh, det er 

det man har interesse for noget man synes man har passion for noget man har en form for ekspertise inden 

for området. Hvad hvis I, hvis I tænker over de ord, hvad er det så der går ind og giver en blogger 

troværdighed altså? {Marie rækker hånden op} Ja Marie.” 

M: ”Ja. Øh for eksempel Lise Emilia..” 

I: ”Ja, skønhedsbloggeren der.” 

M: ”Hun har øh altså totalt styr på læbestift og lipgloss og lipliners og øhm så jeg ville altså ud fra min side 

af så er det nok hendes primære ting at hun har altså virkelig virkelig styr på de her læbestifts og mærker og 

alle steder.” 

I: ”Hvorfor mener du hun har styr på det?” 

M: ”Jamen fordi hun har testet dem alle sammen føles det som og hun anbefaler ikke særlig mange..” 
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L: ”Hun interesserer sig for det.” 

M: ”Hun interesserer sig for det, hun har en hel Instagram (applikation red.) som kun er baseret på 

læbestift.” 

I: ”Ved du om hun har nogen uddannelse?” 

M: ”Nej det ved jeg faktisk ikke..” 

P: ”Det tror jeg faktisk hun har.” 

I: ”Ja? Jamen det har hun faktisk også. Hun er faktisk uddannet make up artist.” 

M: ”Perfekt.” 

I: ”Altså når I nu får det af vide, på baggrund af det Marie sagde, men at hun faktisk også er uddannet, hvad 

gør det så ved troværdigheden af en blogger hvis nu man f.eks. ved at en skønhedsblogger er uddannet 

make up artist?” 

L: ”Det gør da en verden til forskel.”  

I: ”Hvaaaaa… hvis man sammenligner det med en blogger, som ikke er uddannet, men som også, hvor I 

opfatter det som en dygtig blogger, men som ikke er uddannet, hvad er der noget der gør udslaget for hvad 

der er mest troværdigt, kan man sige noget om det?” 

C: ”For mig kan interesse bære meget. Der er jo mange der bager kager, hvad hedder de efterhånden, Ditte 

Julie og dig selv (kageministeriet red.) øhm.” 

{Grin} 

C: ”…som ikke er uddannet, men derfor kan man jo godt være dygtig til at bage kage og jeg tænker ’hmm’ 

så har du stadig styr på det. Så hvis man interesserer sig for det kan man jo være stort set lige så dygtig, der 

er selvfølgelig nogle teknikker og hvis man blander det her…” 

I: ”mmmh” 

C: ”…hvor man har lidt mere styr på det hvis man er uddannet ikke?” 

I: ”mmm.”  

M: ”Men det rigtigt nok. Hun har på en måde fået samme kvalitetsstempel jeg føler jeg giver Lise Emilie ved 

at jeg får af vide at hun har en uddannelse.” 

I: ”Ja, fordi du vidste faktisk ikke at hun var uddannet, men du fortæller alligevel, at du synes det er godt 

fordi sådan og sådan og sådan…” 

M: ”Jarh.” 

I: ”Det tænker jeg er ret positivt. Okay.” 

[09:00] 

I: ”Ja, havde du mere Charlotte?” 
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C: ”Nej, men det var også mere bare for at sige, at selvfølgelig gør det noget, at man er uddannet så ved 

man jo virkelig {med tryk på virkelig} noget, men interesse kan bare bære, for mig, bære det rigtig langt.” 

M: ”Jamen hun har bare været med i den der bageting ikke også?” 

I: ”Hvem?” 

Alle: ”Ditte Julie” 

I: ”Ja.”. 

M: ”Og det er jo ikke. Det er ikke en uddannelse. 

Alle: ”Mmm. Ja.” 

I: ”Okay. Fint. Rigtig rigtig godt.” 

[09:30] 

I: ”Øhm vi har lidt været inde på, ja Lene du nævnte ordet sponsoreret, da vi startede med at snakke, øhm, 

og jeg kunne godt tænke mig, nu har vi snakket lidt om hvad et godt blogindlæg er, men jeg kunne godt 

tænke mig at høre jer, hvis et blogindlæg, eh, er markeret som reklame, men I egentlig synes at indholdet 

er meget godt kan I så godt abstrahere fra, at det er reklame altså at bloggeren har fået penge for det og så 

finde det troværdigt alligevel. Hvordan hænger troværdighed og sponsorat sammen, hvis man kan…har I 

nogle eksempler på hvor I sådan har tænkt det er godt eller det er ikke så godt {babygrynt}.” 

C: ”Altså de bruger jo meget sponsoreret i flæng synes jeg lidt efterhånden fordi bare de siger et mærke så 

er de jo næsten nødt til at sige det er sponsoreret fordi…hvad nu hvis…” 

Alle: ”Mmmh…” 

C: ”…et eller andet ikke?” 

M: ”Ja, det er rigtigt..” 

I: ”Jarh?” 

C: ”Men jeg synes også det er godt, at de siger det er sponsoreret så man ikke sådan måske tænker hmm 

siger du det her fordi du har lyst til at sige det eller…” 

I: ”Hvordan har I det med sponsorerede indlæg sådan helt generelt?”  

Alle: ”Fint! {Alle nikker} 

M: ”Jeg bliver ikke afskrækket. Jeg bliver mere afskrækket hvis det er sådan noget vind det her fordi det er 

godt fordi det kan de her ting, men hvis man både kan vinde og det er sponsoreret så synes jeg det er for 

meget med konkurrencer og {babygråd}…” 

I: ”Okay.”  

M: ”Og sådan nogle ting. Men sponsorerede indlæg er fine. Jeg sorterer tit igennem om der står bare en 

eller to negative ting …” 

I: ”Ja?” 
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M: ”Jeg synes man kan læse sig frem til  hvad er det det handler om.” 

[11:04] 

I: ”Nu siger du noget med negative ting, når man for eksempel, der er jo mange bloggere der anbefaler eller 

anmelder noget øh er det, hvordan altså sådan en anmeldelse, kan der både være positive og dårlige ting? 

Kan man godt forvente det?” 

M: ”Ja.” 

I: ”Skriver de det? Det her synes jeg var godt, det her syntes jeg var dårligt. Hvordan oplever I anmeldelser 

fra blogs…eller på blogs..” 

M: ”Hvis nu det er en læbestift og der står farven er perfekt, den dufter godt, den er flot udenpå, jeg ville 

ønske den holdt lidt bedre.” 

I: ”Ja?”.  

M: ”Men øh..men siden den både er parabenefri og sådan så ville jeg vælge den her over mange andre. Det 

synes jeg er meget troværdigt.” 

P: ”Jarh.” 

I: ”Hvorfor? 

M: ”Fordi der ikke findes nogen ting som er rigtige der findes ikke noget der er perfekt øh så hvis nu det var 

en der var helt vildt langtidsholdbar så kunne det være at man ikke kunne få den af og man så skulle gå 

rundt med røde læber dagen efter.” 

I: ”Haha ja det er da rigtigt.” 

M: ”Så der skal helst være et eller andet ved det som får det til at virke på en eller anden måde realistisk og 

ikke betalt for. 

P: ”Ja.”  

L: ”Det ska ikke bare være rosende ord hele vejen igennem.” 

M: ”Nej.” 

I: ”Okay ja.” 

L: ”Det her produkt er bare skide godt og det virker og.. så det må godt være en ærlig mening. Man skal føle 

at det er anmelderens egen holdning.” 

[12.26] 

I: ”Kan det være svært at gennemskue egentlig om…” 

Alle: ”Ja!” 

I: ”…om det er ærligt? Fordi så kan man selvfølgelig spørge personen, men det gør man måske ikke altså.” 

M: ”Jeg tror da også godt at de her bloggere ved hvordan de skal formulere sig.” 

Alle: ”Mmm {nikker}.” 
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M: ”De er jo godt klar over, at det skal virke realistisk. Så. At der skal stå måske firs procent gode ting og 20 

procent kritiske…” 

P: ”Jarh.” 

P: ”…men det kritiske skal heller ikke være så kritisk at man ikke køber produktet eller at man ikke kan se 

igennem finger med det der så er lidt negativt ved produktet.” 

M: ”Og så prøver jeg altid at tænke at de her bloggere vil jo gerne forblive troværdige så hvis de bliver ved 

med at skrive utroværdige indlæg, og jeg går ud og køber hvert et produkt de anbefaler og finder ud af, at 

det er jo ikke rigtigt eller farven holder slet ikke den er jo lilla selvom der står den er rød, så lyver de og så 

ville jeg jo ikke bruge dem. ” 

I: ”Nej. Så det kan godt være sådan en engangs ting men det bliver ikke ved.” 

M: ”Nej.” 

I: ”Okay ja. Øhm.” 

[13:34] 

I: ”Jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til match som vi var lidt inde på til at starte med øhm 

hvad, altså prøv lige en gang til hvad er et godt match mellem blogger og indlæg? Hvordan opnår man et 

godt match, hvis vi skal være sådan spot on?” 

P: ”Jeg tror ikke at jeg helt er med på spørgsmålet.” 

I: ”Nej? Jeg tænker øøhhhhh jeg skal til at skrive et blogindlæg og jeg er skønhedsblogger og jeg har nogle 

forskellige emner, eventuelt nogle forskellige produkter som der er nogle virksomheder der gerne vil 

sponsoreret, hvordan sikrer jeg mig, at jeg laver et indlæg hvor der er match imellem mig som blogger, eller 

viksomheden. Hvis vi skal være sådan helt konkrete. Eller gerne med et eksempel hvis der er et indlæg I har 

læst hvor I tænkte det kørte godt, eller det kørte ikke. Nu har I nævnt hende der Ditte Julie. Du har nævnt 

Lise Emilia øh.” 

M: ”Ditte Julie Jensen hun bruger…” 

P: ”Det er kagedamen ikke også?” 

M: ”…er det menu jo ja hun bruger nogle fade fra menu eller Stelton eller et eller andet hun har lige har det 

oppe en gang hun bruger det både i sin bog og hun bruger det øh når hun er ude og lave andre ting og så 

bruger hun det også derhjemme. Det er et rimeligt flot match.” 

I: (I en spørgende tone) ”Det er et godt match?” 

M: ”For det er jo nogen hun har fået sponsoreret dertil og dem bruger hun jo også og man kan se, at hun 

bruger dem igen og igen. Men det er jo næsten så perfekt som det kan være. Det er jo næsten som..ja hvad 

for en kjole vil du helst have.” 

Alle: {griner} 
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M: {råber}” …den her! Og så bruge den hver dag.” 

C: ”Et dårligt match for mig var dengang Mascha Vang, som skriver meget om skønhed, begyndte at sige, 

jeg har lavet et mobil abonnement.  

I: {griner} 

C: ”Så tænkte jeg. Det er mærkeligt det her. Det har du i hvert fald fået penge for.” 

I: ”Det reagerede du på?”  

C: ”Jeg tænkte ’okay fair nok det er noget med hvor man kan få nogle blade og sådan noget men det synes 

jeg bare var mærkeligt.” 

M: ”Nårh ja det er rigtigt.”¨ 

C: ”Det synes jeg virkelig det er…” 

I: ”Er det det der der hedder Zenji?” 

C: ”Nah, jeg kan ikke huske det.” 

I: ”Nå okay.” 

C: ”Jeg kan bare huske, at det var et abonnement, som hvis man fik det igennem hende så havde hun 

skræddersyet det…” 

I: ”Nå på den måde!” 

C: ”Og jeg tænkte nå det lignede da godt nok alle de andre. Det giver ikke nogen mening.” 

I: ”Og det reagerede du på?” 

C: ”Normalt kan jeg egentlig rigtig godt lide det hun skriver fordi jeg synes egentlig hun er meget nede på 

jorden sådan ellers, men det der det var underligt synes jeg.” 

I: ”Okay.”  

C: ”Det passede bare ikke ind. Det var ikke et match for mig.” 

I: ”Okay. Super godt.” 

[16:00] 

I: ”Vi var lidt inde på det til at starte med det der med hvis det er et mis-match det der med du sagde hvis, 

Lene sagde hvis det er noget rigtig godt, så kan bloggeren godt forsvare at skrive om det, hvis indlægget er 

rigtig godt men jeg kunne godt tænke mig at bore lidt i det og spørge igen øh hvis man har et mis match øh 

altså kan det godt være troværdigt? Kan man godt lave et mismatch som der kommer helt ud over 

scenekanten hvor man tænker det kan godt være det ikke matcher helt men, men men det tror jeg på.” 

{Stilhed/tænkepause} 

P: ”Altså hvis det nu er en blog man øh, er interesseret i normalt og man normalt finder troværdig…” 

I: ”Jaerh?” 
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P: ”Så tænker jeg ikke at øh, altså så er det jo os som modtagere der ligesom sss..s. hvad kan man sige det 

er jo hvad vi sådan føler omkring det i forhold til troværdighed men jeg tænker at jo større troværdigheden 

er i det daglige, er der bedre plads til de der udsving måske.” 

C og L: ”Ja” {de nikker} 

I: ”Det er meget interessant.” 

C: ”Det var heller ikke sådan at jeg tænkte ’nu skal jeg ikke læse Mascha Vang mere.” 

Alle: ”Nej. Nej.” 

C: ”Så på den måde var det jo okay.” 

L: ”Ja ja. ” 

I: ”Ja, du er der stadig.” 

{Grin} 

L: ”Der er nogle ting der er nemmere at gennemskue end andre måske.” 

I: ”Okay. Jeg skriver lige ned, at du sagde noget med at gennemskue – det vender vi lige tilbage til.” 

M: ”Jeg lægger mig altså også lidt op ad det der med hvis det var Nutidensmor som jeg egentlig synes er 

rimelig bred, altså hun går jo fra alt lige fra filler til børnetøj, ikke?” 

I: ”Ja.”  

M: ”Det er rimelig bredt. Men det er jo fordi hun, hun er jo den mor der mener, at mødre må jo gerne få 

lavet silikonebryster og filler og samtidig være den bedste mor som sidder og leger med sine børn to timer 

hver eftermiddag med det her ligegyldige legetøj, øh, som hun synes er røvnederen. SÅ hun kan tillade sig 

rimelig mange ting.” 

P: ”Jarh.”  

I: ”Og det synes jeg nemlig er ret interessant det du siger der, hvilket leder mig lidt hen til en anden 

kategori som vi også skal hen til og det er nemlig det der forhold som man lidt kan have nu siger I lidt alle 

sammen det der med at man, hvis, Pernille du sagde et eller andet med hvis bloggen generelt set er god 

altså hvis den i hverdagen er god eller hvis ja, hvis det generelt set er godt, så kan man tillade sig lidt mere, 

så er der lidt mere frirum i hvad man bringer, og det er jo netop det her forhold her man kan have til 

bloggeren.  

[18:20] 

I: ”Kan I sådan beskrive hvilket forhold man som læser kan have til en blogger, altså og nu tænker jeg ikke 

sådan på øh, altså jeg ved godt at man ikke kender dem sådan personligt rigtigt rigtigt, men det går jo lidt 

den vej alligevel fordi man kan komme hen og måske føle man kender personen. Øhm. Ja hvis I tænker på 

dem I sådan læser sådan på daglig, eller næsten daglig basis øh, hvordan beskriver I så det her forhold her 

som man kan have til bloggeren. Hvad kan I bruge det til? Hvordan former det sig?  
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M: ”For eksempel ’Mig og min Tinderbaby’ (blog red.).” 

I: ”Som er en blog?” 

M: ”Ja, som er en blog.” 

I: ”Ikke Marie og hendes Tinderbaby.” 

{Grin} 

M: ”Nej, haha, bloggen ’Mig og min Tinderbaby’.” 

I: ”Jarh?” 

M: ”Øh, det er, jeg ved ikke om I kender hende, det er en ung mor…” 

Alle: ”Jo.” 

M: ”…På ja som lider af noget angst og nogle forskellige ting og hende har man jo både sympati med, men 

man synes også hun er sej og det giver en eller anden form for hvis hun kan, så kan vi andre også og vi 

ønsker for hende at hun kan og man bakker hende rigtig meget op og jeg føler, at når jeg sidder og tænker 

at hun er sej, så betyder det også at jeg er sej. Så selvom hun ikke snakker til mig, så føler jeg, så giver hun 

altså en eller anden form for gensidighed som jeg jo selv skaber, det er jeg godt…eller hun skaber den, og så 

er jeg med til at skabe den for mig selv.” 

I: ”Okay. Du kan spejle dig lidt i hende?” 

M: ”Ja og hun giver noget man kan spille bold op af uden hun behøver at svare.” 

L: ”Mmmmh.” 

I: ”Jeg går ud fra, at det er en klar styrke. ” 

M: ”Ja, det synes jeg er fedt.” 

I: ”Ja, øh. Hvis man øh, hvad kan man bruge det til? Altså hvad.. ud over det selvfølgelig er super fedt og du 

måske kan sidde og tænke ’ej hvor fedt, så kan jeg også’ og sådan, hvis vi nu kæder det lidt sammen med 

det sponsorerede og reklamer og hvordan kan det forhold og sponsoreret hvordan kan de ligesom…hvad 

har de med hinanden at gøre? Hvad kan man bruge det til? Hvilke fordele, hvilke ulemper? ”¨ 

P: ”Jamen altså…afbrød, skulle jeg lige til at afbryde dig? For eksempel, nu har jeg nævnt Nutidensmor 

mange gange, men det er også fordi det er en af dem jeg følger mest…” 

M: ”Hun er også dejlig!” 

P: ”…Øh.. og for eksempel så hun bruger vippeserum…” 

I: ”Ja?” 

{Grin} 

P: ”Og det har jeg sådan flere gange tænkt over at øh…” 

I: ”Hvorfor gør du det?” 
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P: ”….fordi jeg ser hun har rigtig fine vipper, du ved, og jeg har så også tænkt meget over at jeg har korte 

vipper og hun bruger dem og jeg ser hende jo rigtig tit jeg ser hende jo hver dag så på en måde går jeg ind 

og ser hvad hun bruger så engang imellem popper det op at hun bruger den der M2 eller hvad den hedder 

M8.” 

I: ”Ja M2 something.” 

P: ”Ik. Øh og som hun også siger hun får utrolig mange spørgsmål om det så engang imellem lægger hun 

også de her Insta..hvad hedder de der film, korte….” 

Alle: ”Stories?” 

P: ”Ja, dem lægger hun op med noget af det her øhm og fordi hun bruger ligepræcis M2 og har sådan flere 

gange sagt ’jeg får mange spørgsmål til det’ så er det egentlig også den jeg har lidt udkig efter at den skal 

jeg prøve fordi den bruger hun.” 

I: ”Ja” 

P: ”Mmmh. Så er hun også blevet pædagoguddannet her i sommers hvor hun lagde det fineste billede op af 

den fineste røde kjole…” 

Alle: ”Jaaa.” 

P: ”…og øh den fineste røde kjole har jeg da brugt lang tid på at søge efter fordi den kunne jeg også godt 

tænke mig. Øh så det der med at man sådan jeg følger hende og man får rigtig meget af hende som person, 

om det er så er hendes bloggerperson eller det er hendes person-person det kan godt være svært at 

gennemskue, det er ikke noget jeg tænker over til daglig, men det er da noget jeg sidder og tænker over 

lige nu fordi vi snakker om det…ehm…men ja på en måde kunne det godt være sådan lidt ’online veninde 

forhold’ at man kunne få med en af de her…” 

I: ”Okay” 

P: ”…de her bloggers på den måde. Det ville jeg aldrig få med Mascha Vang for eksempel for hun er meget 

mere offentlig synes jeg.” 

Alle: ”Mmmmh..” 

I: ”Okay..” 

P: ”…og man ser hende i helt andre fora end lige præcis kun her ikke også øh, hvor Nutidensmor er meget 

mere sådan hun var i Tyrkiet her i sommers samtidig med at jeg var på Mallorca. Og da jeg lå i solsengen på 

Mallorca da var jeg også lige inde og se hvad hun lavede i Tyrkiet fordi vi har børn på samme alder og sådan 

noget så det er den her meget mere sådan ligeværdige og det gør jeg tænker mere over hvad hun bruger 

for jeg har ikke råd til at leve som Mascha Vang men jeg kunne måske godt have råd til at leve som 

Nutidensmor.” 

I: ”Okay.” 
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P: ”Så jeg føler mig meget mere ligeværdig med hende.” 

[22:49]  

I: ”Jeg kunne godt tænke mig at hænge mig lidt fast i du sagde ordet ’veninde’ altså det er daaa..altså det er 

da et stærkt begreb?” 

P: ”Jamen det er det og det er heller ikke..” 

I: ”Hvaaaa altså?” 

P: ”Det er jo heller ikke jeg sidder jo ikke og drikker rødvin med hende lørdag aften eller ringer til hende..” 

I: ”Men det føler du måske lidt, at du godt kunne fordi du måske føler at du kender hende lidt?” 

P: ”Jeg har faktisk oplevet at gå forbi hende nede i Bruuns Galleri (shoppingcenter i Århus red.)…” 

I: ”Mmmh..?” 

P: ”…Og øh, det var enormt underligt fordi jeg havde lyst til at sige ’Hej Johanne’ kom lad os lige drikke en 

kop kaffe og jeg skal lige høre om det der i går, men hun aner ikke hvem jeg er øhm.. men jeg har faktisk…” 

L: ”Men hun giver gode råd…” 

P: ”Ja det gør hun” 

L: ”…som man kunne snakke med en veninde om.” 

P: ”Ja lige præcis. Og man følger hende jo også. Man ved om hendes datter og hendes uddannelse og 

hendes liv, ja og gode råd og sådan øhm.” 

M: ”Det er også et eller andet over det med at hun også er Århus…Altså hun kommer fra Århus..” 

Alle: ”Mmmh ja.” 

M: ”… så der er lidt hun snakker lidt på samme måde og sådan lidt okay jeg ved godt jeg virkelig virkelig 

burde et eller andet men jeg gider virkelig ikke og det kender vi alle sammen så tak fordi du gider sige det.” 

P: ”Jeg…det der med jeg kan godt nogle gange føle mig som en virkelig shitty mor men når hun så lige har 

lavet et eller andet oplæg om hendes datter Augustas ligegyldige et eller andet som jeg egentlig også 

tænker nogle gange med min egen sådan altså årh min søns ligegyldige..de her ting der er det bare rart at 

man føler man er lidt i samme båd som hende.” 

L: ”Det viser hverdagen.” 

P: ”Ja!” 

L: ”Man tænker jo ikke dårligt om de ting hun viser.” 

P: ”Nej jeg tænker nemlig slet ikke dårligt om hende, jeg tænker bare ej hvor er du mere nice at…” 

M: ”…selvfølgelig skal du ikke træne, selvfølgelig behøver du ikke hente din datter klokken to.” 

P: ”Nej. Spis da lige noget bland selv slik og fed den på sofaen.” 
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I: ”Så det jeg ligesom hører det er at, som du også siger Lene, at man kan bedre relatere til sådan en som 

hende fordi hun er Århusianer, hun er lidt tættere på på en måde, hvor Mascha Vang det bliver lidt mere 

abstrakt fordi hun er kendt og hun..” 

L: ”Hun viser det glamourøse hele tiden.” 

I: ”Ja. Fordi man ved ligesom ikke, hvordan er det egentlig når vasketøjet hober sig op hjemme ved Mascha 

Vang og..” 

P: ”Så har hun så vist at når vasketøjet..” 

C: ”Ja så får hun øh nogen til at komme og vaske det for en…” 

P: ”Så filmer hun nu tager jeg ned og træner og så har min et eller andet hjælper lige været og så filmer hun 

igen når hun er kommet hjem to timer efter og så står alt bare snorlige.” 

C: ”Hun har også sponsoreret tit, at hun får det pakket i sække og så bliver det sendt ud og vasket og foldet 

og så får hun det hjem igen. Sådan funker det jo ikke hos alle os andre.” 

M: ”Men der var også engang hvor hun havde lavet sådan en, der er lige blevet spurgt hvad jeg spiser til 

frokost og det vil jeg da gerne lige vise jer og så pakkede hun sådan en folie ting med et eller andet op hvor 

der vare sådan noget helt frisk salat og noget nystegt kylling og et eller andet et eller andet, men så er det 

også nemt at leve sundt hvis det tager et minut at lave sådan en grøn salat. Kylling, protein, kikærter, 

couscous og…” 

{alle griner} 

I: ”Det lyder meget lækkert”. 

M: ”Det vil jeg da også have. Til tres kroner per frokost.” 

C: ”Ja det vil jeg også have, ikke?” 

M: ”Og så bliver man lidt træt fordi det ved man godt, at det er ikke mig..” 

I: ”…at sådan er det ikke i virkeligheden.” 

C: ”Der er det federe med sådan en som du siger hvor man føler det kunne være en veninde, ikke, hvor 

man egentlig lidt er i samme både med mange ting. ” 

P: ”Jaeh.” 

M: ”Og Daniellas liv (blog red.) der gør mig lykkelig hver dag ved at spise en snickers til frokost eller sådan 

noget.” 

{Griner} 

M: ”Så tænker jeg også, at det gør jeg i det mindste ikke..” 

{Griner} 

I: ”Så er man lidt bedre.” 

[26:10] 
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I: ”Men..jeg hænger altså lige lidt fast i det der du sagde online veninde agtigt..” 

P: ”Mmmh.” 

I: ”Når I nu har sådan et ”tæt” forhold, hvad betyder det så når hun går ind og bringer reklame?” 

P: ”Jamen det gør at jeg tror på hende.”  

I: ”Okay.” 

M: ”Næsten blindt.” 

P: ”Ja lidt altså. ” 

I: ”Næsten blindt? Nå da.” 

M: ”Lidt ukritisk.”  

P: ”Ja.” 

I: ”Ukritisk næsten blindt. Det er alligevel lidt, det giver vel en magt.” 

M: ”Jamen hun kan et eller andet.” 

I: ”Jamen giver det ikke bloggerne en ret stor magt så, hvis de kan etablere det her forhold hvis nu de er 

rigtig dygtige til at gøre så du føler du skal sige ’Hej Johanne, hvordan går det?’ altså hvis man kan lave det 

og I siger, så stoler man måske næsten blindt på det, har de så ikke rimelig gode muligheder for at..” 

P: ”Der er jo sikkert mange der sidder ligesom mig og tænker at hvis de mødte hende nede i Bruuns Galleri 

eller et eller andet så ville de råbe ’Hej Johanne’ så jo hun har da, altså alle de der followers som hun har 

fået hvis alle er lige så, jeg ved ikke om jeg skal kalde mig selv naiv vel men..hvis alle..” 

M: ”Modtagelig.” 

P: ”Ja. Det lyder pænere i hvert fald. Hvis alle er lige så modtagelige som mig i det her og ukritiske så øh så 

har hun da ret mange tråde at trække i tænker jeg der er muligheder både for..” 

C: ”Men hun er også dygtig synes jeg.” 

Alle: ”Ja.”  

C: ”Men man skal også virkelig have lyst til at give så meget af sig selv, det kunne jeg ikke personligt have 

lyst til men det er flot alligevel.” 

L: ”Men det er også fordi hun gør det at folk de tænker ’Jeg kender Johanne’.” 

Alle: ”Præcis.” 

I: ”Okay.” 

L: Og det gør også at hun kan..det ved jeg ikke, tillade sig at lave forskellige reklameindlæg altså de behøver 

ikke handle om…” 

I: ”Ja, så hun kan godt presse den.” 

L: ”Ja det er ret bredt for hende. Fordi hun skriver om hverdagen.” 

Alle: ”Ja.” 
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I: ”Hvis nu man var..hvis nu vi tager en der var, altså hvis I tænker på en anden skønhedsblog som er mere 

ensporet hvor det kun er skønhed, men I havde det samme forhold, ville de så have det samme råderum til 

at skrive og nu snakkede vi mismatch, om køleskabe eller et eller andet, altså kan et godt forhold virkelig 

trumfe et godt match, hvis vi sætter det sådan lidt på spidsen?” 

P: ”Til dels tænker jeg.” 

I: ”Ja?”. 

P: ”Altså jeg tænker, at det er jo det her forhold der er bærende ikke også, men jeg synes stadigvæk at det 

der med Mascha Vang og det der abonnement, men hun er måske heller ikke en man har et venindeforhold 

til altså.” 

I: ”Nej..” 

L: ”Men jeg tror alligevel man ville..altså..fundere over at det, hvis det var skønhed, og man skrev om 

køleskabe, sat på spidsen man ville lige tænke, at det er lidt mærkeligt.” 

P: ”Det ville være malplaceret.” 

L: ”Ja, det tænker jeg.” 

I: ”Okay.” 

C: ”Ja, lidt underligt.” 

L: ”Hvorfor skriver hun om det lige pludseligt.” 

M: ”Der var engang en, der lavede et eller andet bloggerindlæg omkring computere og så i det her 

computer indlæg der var det tydeligt at computerens egenskaber skulle præsenteres hvor jeg tænker at 

hvis jeg skulle læse en eller anden skønhedsblog og det skulle reklamere for en computer, så skulle det 

være fordi der blev sagt ’den er bare helt vildt god til billedredigering og musik og den er vildt pæn, prøv at 

se den’ og det var ikke det der var skrevet og det tænkte jeg…” 

I: ”..det var tekniske specifikationer?” 

M: ”Ja, som jeg ikke engang selv forstod. Det virkede bare super unødvendigt og der var heller ikke noget 

sådan ’så den bruger jeg nu så I kan forvente at..’ det var i ledtog med bloggen..” 

L: ”Nej, og så er det virker sådan lidt..” 

I: ”Så bliver det….” 

C: ”Utroværdigt.” 

Alle: ”Ja.” 

C: ”Til gengæld tænker jeg ikke særligt meget over det med Irina, ja det hedder hun..” 

I: ”Irina The Diva?” 
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C: ”Ja. Fordi hun laver utrolig mange her er tyve procent til en  eller anden mode {utydeligt}.. det passer 

bare ind fordi det er en stor del af det hun skriver om, eller hendes datter så der tænker jeg ikke så meget 

over det.” 

I: ”Der er det bare sådan en del af…” 

C: ”Ja man tænker jo nærmest, at selvfølgelig skal hun have det.” 

P: ”Mmm..” 

I: ”Okay.”  

[30:33] 

I: ”Jeg tænker faktisk at vi skal over i, at jeg godt kunne tænke mig at vise jer nogle blogindlæg.” 

Alle: ”Mmmhmm..” 

I: ”Jeg tænker, at de skal lige kigges lidt igennem, jeg har tre forskellige øhm. {deler tre indlæg rundt} så 

dem får I lige her. Så kan I lige lade dem gå på runde. Og I skal bare kigge på dem som I ville gøre.” 

P: ”Og er det Sarah Louise Christensen?” 

I: ”Ja, det er det.” 

P: ”Hende har jeg et meget anstrengt forhold til.” 

I: ”Nå for søren. Der kan man bare se.” 

I: ”Når I så alle har læst dem alle, så snakker vi om dem.”  

P: ”Hvad er det her for en blog? {Holder Idas indlæg frem}” 

I: ”Det er Idas blog.” 

[36:18] 

I: ”Godt, og I har alle sammen læst tre indlæg nu, er vi enige om det? Jamen jeg synes vi skal ligesom tage 

dem en ad gangen, og så kunne jeg godt tænke mig, jeg skal nok lige holde dem op så I lige kan huske hvad 

det var. Og så snakker vi om det. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre, hvad I synes om indlægget? Det 

kan være jeg stiller nogle spørgsmål. Vi starter med indlægget her, Sarah Louise som skriver om et nyt 

produkt til sit hår, hvad lægger I mærke til her når I kigger det ned igennem?” 

P: ”Med risiko for at lyde som en rigtig dansklærer strigle så lægger jeg mærke til alle de grammatiske fejl 

hun har.” 

I: ”Ja?” 

P: ”…og det irriterer mig helt vildt.” 

I: ”Godt. Men du sagde også det der med, at du ikke var så glad for hende?” 

P: ”Ja, jeg har i forvejen et øh et lidt stramt forhold til hende.” 

I: ”Fint.” 

P: ”Så jeg er måske farvet af mine sådan tanker om hende generelt.” 
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C: ”Jeg tænker, at det er lidt ligegyldigt. Der står tre linjer.” 

L: ”Mmmh.” 

C: ”Og det er dårlige billeder. Det virker for mig mest som sådan ’nå nu laver jeg lige et indlæg på bare lige 

to sekunder.” 

I: ”Hvad tænker I, hun skriver om et produkt jo, til sit hår.” 

P: ”Jeg aner ikke hvad det er for et produkt.” 

Alle: ”Nej præcis. Mmmh.” 

I: ”Senere i indlægget, det er fordi der var rigtig mange billeder så jeg har…det her er det tekst der er, og så 

er der flere billeder nedenunder af produktet og hendes hår og sådan, men det her er det tekst der er.” 

C: ”Men der er det jo ikke fordi hun vil anmelde produktet, eller jo det er det men, måske er hun bare så 

kendt at hun ikke behøves at skrive ret meget før folk de tænker at det virker.” 

I: ”Er det sponsoreret?” 

L: ”Nej det er ikke sponsoreret.” 

I: ”Hvordan kan du se det?” 

L: ”Det har hun skrevet.” 

I: ”Ja? Er det rigtigt?” 

P: ”{citerer fra indlægget} ’Hehe’ står der til sidst.” 

I: ”Ja? Hvorfor nævner du det?” 

P: ”Fordi det refererer tilbage til det tidspunkt hvor alle skulle sige, at det var sponsoreret der blev det 

næsten sådan..” 

C: ”mmmh..” 

P: ”…sjovere for bloggerne at sige ’og det er ikke sponsoreret’ fordi det var ligesom om at det blev for 

meget af det gode, så ’jeg må hellere skynde mig at sige, at jeg har selv betalt for den her cola jeg drikker 

lige nu’” 

I: ”Hvorfor gør hun det? Hvorfor har hun brug for at skrive det? Hvis du tænker troværdighed ind i det?” 

L: ”Det er jo for at få os til at føle at det jo er det hun bruger til sit hår hver dag. Og det er godt og det..” 

M: ”Det kan også være, jeg læser det som ’til alle jer der har tænkt jer at kritisere mig – det må I gerne, 

men I tager fejl allerede på forhånd. Jeg synes det er sådan en eller anden form for kommunikation fordi 

hun har jo tydeligvis en masse læsere der følger hende, men som hader hende. Det kender jeg godt fra mig 

selv. Men jeg har ikke tænkt mig at svine hende til. Jeg tænker at hun har nok i sig selv.” 

I: ”Hvis nu at vi at hun havde undladt den sidste sætning her ’og nej det er ikke sponsoreret hehe’ hvis vi 

bare slettede den og det her det bare var indlægget, hvad, hvis vi tænker sponsoreret/ikke sponsoreret 

hvad tænker I så?” 
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L: ”Sponsoreret.” 

I: ”Hvorfor?” 

L: ”Jamen fordi hun snakker så godt om produktet.” 

P: ”Ja.” 

L: ”Det ved jeg ikke, det ville jeg bare tænke.” 

I: ”Så det der gør, at du opfatter at det ikke er sponsoreret det er kun fordi hun skriver det?” 

L: ”Ja.” 

I: ”Så hvis hun ikke havde skrevet det, så ville det her været et sponsoreret indlæg i din optik.” 

L: ”Ja.”  

I: ”Er I andre enige?” 

P: ”Altså jeg tænker, at hvis jeg skulle være sådan ej det er da godt nok sponsoreret så ville jeg forvente, at 

det første der poppede op var et billede af det der var sponsoreret.” 

C: ”Ja, det tænker jeg også.” 

I: ”Altså af produktet.” 

P: ”Ja. Det her hun nu har puttet i håret eller hvad det er nu er det er. Men samtidig fordi jeg også har et 

anstrengt forhold til hende så tænker jeg men hun er også så ’hokus pokus Sarah Louise i fokus’ at 

selvfølgelig skal det første billede være af hende selv, så jeg er sådan lidt ambivalent omkring det, men jeg 

tænker at hvis det var sponsoreret så ville jeg have en forventning om, at produktet sådan ville være meget 

mere synligt i det. Øhm. Men jeg ved det ikke.” 

I: ”okay.”  

M: ”Men hun har jo stadigvæk lavet sådan en ’clickbait’ eller hvad det hedder.” 

I: ”Ja altså ’nyt produkt til mit hår’.” 

M: ”Så man skal jo stadigvæk gå ind og se, nå hvad er det. Er det så fordi du skal farve hår. Eller hvad er 

det? Men det kommer også an på, hvor interesseret man er. Jeg tror ikke personligt jeg ville klikke ind på 

det, men hvis man tænker ’ej hun gør bare så mange spændende ting’ så bliver man nødt til at klikke ind og 

se hvad der sker.” 

L: ”Ja, hvad det er for et produkt.”  

C: ”Hvis man nu synes.. hun har et flot hår.” 

M: ”Ja eller hvis man selv drømmer om en kæmpe stor gang krøllet hår.” 

L: ”Det er jo ikke hendes eget det hele.” 

M: ”Jaa nej.” 

I: ”Så du tænker faktisk at hendes hår ikke er hendes eget?” 

L: ”Jeg tror ikke det er det hele.” 
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{mumlen om håret} 

C: ”Jeg tænker bare hvem ser sådan der ud hver dag?”  

I: ”Sarah Louise.”  

P: ”Men også hvis man har set hende på det der..jeg tror det er det der sådan rigtigt har ødelagt det for mig 

fordi jeg synes hun var spændende at følge da hun ventede nummer tre fordi vi var gravide på samme tid 

så hun blev født for tidligt og åh nej man kunne rigtig relatere sig til det, men efter hun har været med i det 

der Forsidefruer (tv3 program red.) så er der virkelig..selvom hun prøvede sådan at ’åh vi har det så hårdt 

og tre små børn og prøvede at være nede på jorden så var hun det bare så langt fra alligevel og der blev mit 

forhold til hende sådan, ej jeg ved ikke om man kan kalde det et forhold der blev min..” 

I: ”…relation? Din opfattelse af hende?” 

P: ”..min relation ja, der blev den altså årh..” 

[41:49] 

I: ”Hvordan har I det med hvis vi lige skal lukke den af på denne her note, hvordan har I det med at folk 

skriver ’og det er ikke sponsoreret’. 

L: ”Jamen jeg har det sådan lidt, at hvis man skriver at et blogindlæg ikke er sponsoreret, hvorfor behøver 

du så skrive det? Så laver man måske for mange sponsorerede indlæg.” 

I: ”Okay. Fordi du sagde også samtidig før at hvis ikke det stod der, så ville du tro det var sponsoreret og det 

sætter jo bloggeren i en lidt svær situation hvis hun, lad os nu sige, at hun virkelig bare gerne ville fortælle 

omkring et produkt som hun synes var super fedt og det er noget hun selv har været ude og købe, hvis I 

som bloglæsere så konsekvent tænker ’nå men det er nok sponsoreret’ når hun siger gode ting om det så 

kan hun jo godt have brug for at skrive det fordi jamen ’jeg ville bare fortælle jeg fordi jeg har selv købt det’ 

så hvad kan man sige om den balancegang altså er det så bedre det står her eller hvad?” 

P: ”Er der ikke kommet sådan en regel om, at det skal stå der?” 

I: ”Jo det skal man jævnfør loven.”  

P: ”Ja det skal være meget tydeligt ikke? Men det er jo ikke så gennemsigtigt for os dødelige skulle jeg til at 

sige men os der ikke er inde i verdenen men kun er læsere ikke også, men det er da også en hårfin balance 

fordi selvfølgelig skal det står der når loven siger det, men samtidig bliver man endnu mere bekræftet i 

at..jeg ved ikke…jeg kan ikke helt formulere hvad det er jeg vil sige.” 

C: ”Nej, jeg kan heller ikke lige fange den.” 

L: ”Men jeg tror også det er det der med at hun skriver, jeg prøver meget forskelligt til mit hår. Som om, at 

nu har hun lige fået det her produkt..så tror jeg bare mine tanker kom hen imod at det er det.” 

M: ”Jeg tænker igen tilbage, at jeg synes hendes formulering er irriterende øh, at hun skriver ’ og nej det er 

ikke sponsoreret’. Hvis hun virkelig mener at det her det er godt og spændende men..jeg kan da også godt 
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købe et nyt produkt og så sige, jamen det er ikke godt det er heller ikke dårligt så er det måske ligegyldigt, 

som Charlotte siger. Så prøv at lade været med at skrive om det fordi..jeg har købt nye strømper. Men hvis 

nu havde skrevet ’okay. Jeg har lige været ude og købe et nyt produkt og det er bare helt vildt godt. Nu vil 

jeg lige fortælle om, hvordan jeg bruger det. Det ville måske være en anden formulering i stedet for sådan 

en {hun knipser} ’og nej det er ikke sponsoreret til alle jer som…” 

I: ”Så man kan godt formulere det som ’jeg har lige været ude og købe..’ det havde været bedre?” 

M: ”Det havde været meget bedre.”  

[Slut på del 1] 

I: ”Vi går videre til det næste indlæg her som jeg godt kunne tænke mig, at vi kiggede lidt på. Og det er 

indlægget her fra Idasblog – valg af briller er overskriften hvad tænker I om det? Hvad læste I ud fra den 

tekst og hendes skriverier?” 

M: ”Jeg tror måske ikke jeg helt forstår, hvad hun vil. Fordi. Det er ikke et sponsoreret indlæg så vidt jeg kan 

se. Og der er ikke nogle særligt gode billeder. Er der flere billeder?” 

I: ”Der er lidt flere billeder, men det er af samme karakter altså det er hende med briller.” 

M: ”Man kan ikke se brillerne. Jo jo man kan godt se, at hun har briller på, men man kan ikke, altså nu 

bruger jeg selv briller og hvis jeg skulle se briller på internettet så skulle jeg se detaljebilleder øhm. Men 

hun skriver heller ikke noget om, der er ikke nogle gode idéer til, hvordan man prøver briller.” 

I: ”Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det du siger med, at det er et ikke sponsoreret indlæg. 

Hvad er det, jeg kan ikke sige om det er hverken det ene eller det andet, men hvad er det der gør at du 

synes det ikke er sponsoreret?” 

M: ”Der står ikke, at det er sponsoreret.”  

I: ”Okay.” 

M: ”Hun henviser bare til et sted.” 

L: ”Men der er alligevel links og henvisninger og jeg tænker de to første links, eller det ene det er til 

designer men det sidste link er til et specifikt sted man kan købe briller. Så jeg tænker lidt, selvom hun ikke 

har skrevet det, så kunne det godt være et sponsoreret indlæg.” 

I: ”Er det en indikator på at det er sponsoreret for dig?” 

L: ”Det kunne det godt være. Det er et specifikt sted.” 

I: ”Hun kan ikke linke der til bare out of the goodnes  of her heart?” 

L: ”Jo sagtens..” 

I: ”Men din umiddelbare det er sådan…nå..” 

L: ”Det kunne godt være sponsoreret.”  

I: ”Ja? Hvad gør det ved troværdigheden? Hvis du så skulle vurdere hvor troværdigt det her indlæg det er?” 
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L: ”Jamen jeg synes egentlig det er et fint indlæg. Det er lidt rodet skrevet, men at hun selv skriver at hun 

bruger briller det er ikke helt ude af kontekst.” 

M: ”Hun har ikke briller på sit ’om mig’ og ’kontakt’ billede.” 

L: ”Nej det har hun ikke, men hun skriver jo at hun bruger kontaktlinser.” 

I: ”Så hun kan godt veksle med briller engang i mellem. Okay. Er der mere at sige om det?” 

M: ”Det minder mere om en dagbog. Men det kan det jo også godt være. Man må gerne blogge og have en 

dagbog.” 

I: ”Så der var noget med nogle links..Ja Pernille?” 

P: ”Det er bare, hvis det viser sig at være sponsoreret og det der er et link, så kan jeg måske godt blive 

sådan lidt irriteret over, at hun ikke skriver det er sponsoreret.” 

I: ”Hvorfor?” 

P: ”Fordi jeg ved nu har du fortalt mig tidligere at det skal man, men og så synes jeg da endnu mere at det 

er utroværdigt, altså hvis jeg nu finder ud af, at det der det er sponsoreret men hun ikke oplyser mig om 

det men har lavet et link direkte til et sted hvor man kan købe noget, så vil hun være utroværdig for mig. 

Altså meget. Men til gengæld synes jeg det er meget sådan naturligt med billedet og jeg kan godt lide, at 

hun sådan til sidst skriver ’bruger I også briller eller kontaktlinkser?’ jeg ved ikke rigtigt hvad jeg skal bruge 

det til, men hun opfordrer lidt til dialog i stedet for bare ’nu skal jeg fortælle jer hvad jeg gør fordi jeg er 

awesome’ i forhold til Sarah Louise eller andre sådan. Jeg synes den der opfordring til dialog selvom man i 

virkeligheden nok ikke kommer i dialog men man kunne da godt sådan lige, det gør hun alligevel i den måde 

hun kommunikerer på.” 

[03:50] 

I: ”Kan det  være sådan et forsøg på at skabe det her personlige forhold til det vi snakkede om tidligere..” 

P: ”Ja da bestemt..” 

M: ”Det er jo faktisk en af de ting, som Nutidensmor gør meget ud af.” 

I: ”Dialog?” 

M: ”Ja.” 

P: ”Hun spørger også om fif faktisk..altså ’jeg skal have et eller andet, hvad kunne I anbefale’ altså det gør 

hun også.” 

I: ”Så den kan også gå den anden vej faktisk. Altså når du siger I bruger hende som online veninde, men det 

kan også være den anden vej fordi hun måske tænker, at I er online veninder.” 

[04:30] 
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I: ”Jeg tænker at øh vi tager det sidste indlæg her som er Pudderdåserne der har skrevet om god service, fri 

fragt og luksus hos Luxplus.dk. Et af de lidt længere indlæg som I fik lov til lige at kigge lidt på hvad tænker I 

om det?” 

C: ”Det første jeg tænkte var, at det er taget direkte fra deres hjemmeside.” 

I: ”Altså du tænker det de skriver er taget fra Luxplus’ hjemmeside.”  

C: ”Ja. Fordi det bare var…så er der fragten og så kan du få det og det og det og de taler kun godt godt godt 

og det er vel altid det man gør om sig selv, det skal man jo gøre, så jeg tænker copy paste, men det er 

måske også lidt sat på spidsen.” 

I: ”Okay, hvad gør det ved dig, hvad tænker du altså..?” 

C: ”Jeg tænker…” 

I: ”Er det mega fedt, eller?” 

C: ”…det kan jeg ikke bruge til noget. Det er også lidt sat på spidsen måske.” 

I: ”Det er det du synes.” 

M: ”Jeg lagde mærke til de mange udgående links eller hvad de hedder. Alle de lyserøde formoder jeg.” 

I: ”Ja, det er links det er korrekt.” 

M: ”Øh, det står i overskriften det står i ’indlægget er sponsoreret af’ og så står der en, to, tre, fire, fem, 

seks gange at det er Luxplus.dk med lyserød som at det er man kan trykke på dem. Hvis nu man ikke orker 

at gå en linje op så kan man bare tage den linje man er på {folk griner} øhm og så har de nævnt en hel 

masse ting som også er lyserøde og så står det sørme da også lige et par gange mere på næste side.” 

I: ”Og hvad gør det. Hvad..og hvad så?” 

M: ”Jeg tænker at det…det er for meget og at vi har fanget den og at vi bestemt har fanget, at det er noget 

reklame.” 

P: ”Ja.” 

I: ”Du er ikke i tvivl om, at det er reklame?” 

M: ”Nej og at det måske også er til den gode side fordi Pudderdåserne er ellers en af de sider jeg godt kan 

finde på at ty til men jeg tror ikke jeg har tænkt, at deres indlæg har set sådan der ud. I hvert fald ikke dem 

jeg har læst. Det er i hvert fald ikke noget jeg har tænkt over.” 

I: ”Det er fra i søndags det her indlæg.” 

P: ”Der er også de der bomber, bom bom bom altså…” 

M: ”Bomber ja.” 

P: ”Som på en eller anden måde altså det kunne godt være sådan lidt alt det positive er sådan lige taget 

ikke, og det er bare så upersonligt altså det er meget sådan informerende og på ingen måde.” 

L: ”Det er ikke deres eget.” 
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P: ”Nej der er slet ikke tænkt over det vel, der er bare sådan taget en masse ting fra siden om alle de gode 

ting du kan få her uden at tage stilling til det eller vurderet på det så er det bare sådan ren information.” 

I: ”Hvor troværdigt er det?” 

P: ”Utroværdigt. Meget.” 

M: ”Måske blandt andet også fordi at det krøllejern de har på forsiden er udsolgt. Det bed jeg mærke i.” 

C: ”Ja lige præcis.”  

M: ”Hvor jeg var bare sådan..så lad være med at putte det på forsiden hvis man ikke kan købe det.” 

{Enighed} 

P: ”Men også bare alle de der links til hjemmesiden det er ... ja.”  

[07:35] 

I: ”Hvis I tænker på de tre indlæg vi lige har siddet og talt om her, der var Idas Blog, der var Pudderdåserne 

og Sarah Louise – hvad for et var mest troværdigt egentlig?” 

P: ”Jeg stemmer på Ida.” 

L: ”Den med brillerne.” 

M: ”Den med brillerne ja. Selvom jeg ikke forstår hvad hun vil men det kunne jo være, at man kunne lære 

hende at kende, hvor at det tænker jeg ikke om de andre.” 

I: ”Så den hvor der ikke står noget om sponsoreret, det er den mest troværdige.” 

{Alle nikker} 

I: ”Jeg kunne godt tænke mig sådan at høre hvis I tænker lidt mere generelt øh, hvordan ser I så, at danske 

skønhedsbloggere de bruger sponsoreret indhold på deres blogs altså hvornår og hvordan bruger de det, 

hvad er det for nogle typer indlæg?” 

P: ”Det er jo tit øh. Det jeg bider mærke i er tit enkeltstående produkter.” 

I: ”Altså er det anmeldelser måske?” 

P: ”Ja.” 

I: ”Ja. Er der andre måder man kan gøre det på?” 

C: ”Altså Mascha Vang gør det jo meget for sine egne produkter. Bare lige fordi det er hende jeg bedst 

kender.” 

P: ”Der popper også altid en masse op. Jeg ved ikke, om det lige kan være det. Men det synes jeg egentlig 

er mest irriterende ved blogs, det er alle de der ting der popper op. Altså så kan du læse sådan et lille 

indlæg er {viser med hånden} et lille bitte indlæg og rundt om det er der hundredesyttentusind ting og det 

popper op og linker og så kommer der noget op du skal lukke ned. Og vind det ene og vind det andet. Nej 

jeg vil egentlig gerne bare læse ti linjer om det her jeg skal og der er bare så meget andet rundt om og 
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nogle gange så, og det indrømmer jeg gerne har jeg meget meget svært ved at finde rundt i en blog. Jeg 

synes det kan være lidt svært.” 

I: ”Okay. Ja.” 

P: ”Fordi der er så mange udenomsforstyrrelser som jo bærer hele bloggen egentlig, men det generer mig 

rigtig rigtig meget.” 

I: ”I nævner anmeldelser. Hvad med konkurrencer? Hvad med…” 

C: ”Jeg er træt af dem..” 

I: ”Du er træt af konkurrencer? Hvorfor?” 

C: ”Jah men det er mere sådan klik ind her og vind, og er der overhovedet nogen der vinder altså..Ja det er 

der nok, men bare ikke mig..” 

{Grin} 

P: ”Også bare ved Mascha Vang kunne man vinde en bil..altså nogle steder er det sådan noget få lov til at 

vinde en smagsprøve på et eller andet..” 

{Alle griner} 

P: ”Jeg kan bare huske at man kunne vinde en bil og så var der bare den flotteste halskæde til tyvetusinde 

kroner eller et eller andet og der sad jeg også bare sådan..som om der er nogen der vinder en bil. Altså man 

har aldrig hørt om vinderen.” 

I: ”Så det virkede sådan lidt…” 

P: ”Ja, og det kommer aldrig til at ske at man kan vinde får jeg sådan en følelse af.” 

I: ”Så det er for uopnåeligt på en eller anden måde?” 

P: ”Ja.” 

[10:31] 

I: ”Okay. Hvad med øh jeg ved ikke…kender I termen ’affiliate links’? Ved I hvad det betyder?” 

P: ”Nej.” 

L: ”Det er det der når bloggeren får penge hver gang man trykker på det?” 

I: ”Ja. Det er jo også en form for sponsoreret indhold, altså hvis vi lige skal nævne et eksempel øhm..så 

kunne, nu holder jeg lige indlægget her fra Pudderdåserne op. Det kunne jo være, at de fik penge når du 

trykkede på Chiafrø og så købte chiafrø. Så kan de få en procentdel af hvad du har brugt på siden Luxplus 

eller hvad det er. Hvad er det…er det en god måde? Hvad tænker I om det?” 

P: ”Det har jeg ikke tænkt over før jeg har kun tænkt over det der med at de nogle gange laver en overskrift 

på et eller andet man skal trykke ind på for at lokke..” 

C og M: ”Mmmmm…” 
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P: ”Ehm. Amalie Szighety gjorde det på et tidspunkt med ’ej nu er der kun så og så mange dage til..et eller 

andet..fem uger et eller andet ikke også hvor man tænkte ’ej Gud venter hun sig igen?’” 

I: ”Ej det kan jeg godt huske.” 

P: ”Jeg skulle ind og kigge og da man så kom derind så var det hvor mange dage der var til jul. Det er sådan 

lidt Se og Hør effekten på en eller anden måde med at overskriften skal fange en og det, jeg ved ikke om 

det sponsoreret men det er jo også noget med at få så og så mange læsere til at lukke op for det ikke også.” 

I: ”Clickbait hedder det faktisk.” 

P: ”Okay.” 

I: ”Ja sådan hvor man forsøger at…” 

C: ”Få så mange læsere som muligt..” 

I: ”Ja, at narre folk..”¨ 

C: ”Er det ikke også der de er lidt trætte af når medierne så bare tager deres overskrifter og laver en artikel 

ud fra det? Så er der jo ingen der klikker ind på det.” 

I: ”Lige præcis så er det bare..” 

L: ”Men jeg synes også det der med affiliatelinks. Altså jeg har ikke noget imod dem, men der kan godt 

være for mange f.eks. det der vi så der på Pudderdåserne altså der er rigtig mange links så der kunne man 

måske godt forestille sig at det var affiliate..som om de bare skal have presset dem ind måske?” 

I: ”Hvordan ville I forvente at det var oplyst eller markeret? Altså hvis der nu var.. altså hvis indlægget som 

sådan ikke var, men i løbet af denne her tekst der var der nogle links til produkter der så var affiliatelinks. 

Vil I gerne, at det står der eller?” 

L: ”Jeg synes nogle gange jeg har læst hvor de har skrevet at det indeholder affiliatelinks..” 

C: ”Ja det synes jeg også jeg har set..” 

I: ”Og når I så læser videre, er det så noget I tænker over eller er det bare nå nå..” 

L: ”Jeg tror ikke jeg tænker over det..” 

P: ”Jeg har aldrig tænkt over..vidst det. Jeg har bare tænkt det er sgu da dejligt man kan trykke her og 

komme ind på det så skal jeg ikke bruge tid på at søge på det..altså jeg har egentlig kun set på det som 

værende positivt..det der eksempel der fra Pudderdåserne det er alt alt for meget, men hvis nu jeg sad og 

læste om et eller andet ’kan købes her’ så har jeg egentlig tit tænkt ’nå fedt, der skal jeg lige ind og se hvad 

koster den’ i stedet for jeg skal ud af bloggen og ind og finde produktet..” 

I: ”Så der har du ikke været opmærksom på at de måske, eller måske ikke har tjent penge på at du har 

gennemført et køb?” 

P: ”Næh, jeg har bare tænkt tak for det, det var da rart for mig.” 

C: ”Men det er så mission completed når man ikke tænker over det..” 
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P: ”Jah. Det er lykkes meget godt.” 

M: ”Jeg er egentlig ret ligeglad. Jeg føler egentlig godt selv jeg kan tage stilling til om det er et produkt jeg 

bliver præget eller influenced til at købe eller ej. Og så synes jeg egentlig de gør et stort stykke arbejde de 

her bloggere og så er jeg egentlig okay med at købe det der..” 

L: ”Ja at de får lidt penge for det..” 

M: ”Og det har jeg faktisk gjort to gange.” 

I: ”Så man vil godt lidt støtte dem på en måde?” 

M: ”Jah. Det har jeg i hvert fald det jeg har tænkt om det.” 

I: ”Godt.” 

[14:33] 

I: ”Altså nu har vi været lidt inde på de her tre indlæg og snakket lidt om hvordan og hvorledes og 

sponsoreret og ikke sponsoreret men jeg kunne godt tænke mig at vi ligesom fik, jeg ved ikke om man kan 

sige listet, men i hvert fald lige opremset hvordan kan man se, om et indlæg er sponsoreret?” 

P: ”Når det står der.” 

I: ”Altså når der står det er sponsoreret. Ja.” 

P: ”Det må da være den mest gennemsigtige måde.” 

I: ”Okay ja. Er der andre måder hvis man sådan skal sige, det ser sponsoreret ud fordi det er jo klart hvis det 

ikke står der, nu snakkede vi om Idas hvor Lene sagde det står der ikke, men jeg tænker altså umiddelbart 

at det er lidt sponsoreret.” 

C: ”Jeg tænker, hvis de henviser direkte og der altså er et link direkte, men jeg tænker også umiddelbart når 

det står det er sponsoreret. Og link.” 

I: ”Så når det står der, når der er links..” 

M: ”Hvor meget der er gjort ud af anbefalingen og teksten omkring tingene. Det kunne jeg også godt. Altså 

hvis vi henviser til Pudderdåserne så er hele indlægget jo omkring LuxPlus og så lidt om de ting de har. Hvis 

der ikke stod, nu står det så, at det er sponsoreret, men hvis der ikke stod det så ville jeg gå ud fra det fordi 

de har punktet op hvad kan man få, hvor kan man få det og hvorfor skal man købe det og der er god service 

og sådan noget. Men man kan jo også se om det er sponsoreret hvis nu de skriver..eller man kan sortere 

dem fra, der ikke er sponsoreret hvis der står ikke sponsoreret.” 

I: ”Men er det det eneste der adskiller det?”  

M: ”Nej også de her ting her.” 

P: ”Jeg ved ikke jeg synes også at hvis der er noget reklame på det…” 

I: ”Hvordan kan du se, at det er reklame?” 
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P: ”Jamen for eksempel med hende der Sarah Louise hvor jeg mente det der med billedet. Det er hendes 

hår, hvor hvis jeg sådan først skulle tænke at det er sponsoreret så havde jeg forventet at den der hair 

lotion hun putter i ville være afbilledet på en eller anden måde eller..” 

M: ”Sådan en eller anden form for {utydigt}.” 

P: ”Et eller andet billede med produktet på, ikke hvor det er anvendt uden jeg kan se det men hvor øh logo 

et eller andet markedsførings..” 

I: ”Men det er faktisk det næste billede.” 

P: ”Okay. For det ville også få mig hurtigere til at tænke på at det måtte være reklame for noget hvis jeg ser 

et produkt. Ikke et anvendt produkt, men hvordan det ser ud når jeg skal ud og købe det.” 

M: ”Måske også i teksten øh. Hvis der nu er skrevet rigtig mange, hvad hedder sådan nogle, tillægsord..” 

I: ”Ja, superlativer.” 

M: ”Ja om de her produkter. Det behøver man ikke for at skrive om noget er godt. Og jeg tror at hvis man 

usponsoreret skriver om noget man har oplevet som var godt så skriver man om sin oplevelse og hvorfor 

det virker, men måske lidt mindre om hvor fantastisk og virkelig smukt og nu skal det stå på min hylde for 

evigt og det er et produkt jeg vil bruge altid..” 

I: ”Så der er noget med sprogbruget?” 

M: ”Ja og så tror jeg også det er noget med hvem man er og hvad for en blog for jeg tror at du og jeg, 

Pernille og jeg, som er så vilde med Nutidensmor, hvis hun nu lavede et sponsoreret indlæg uden at skrive 

det var sponsoreret, det gør hun ikke, men hvis hun nu gjorde så tror jeg måske bare at vi ikke ville tænke 

over det overhovedet fordi at vi er ligesom bare i hendes hule hånd.” 

P: ”Fuldstændig.” 

M: ”Nærmest fuldstændig. Men hvis nu Irina The Diva hun lavede et eller andet med make up og det var 

usponsoreret, så ville jeg tænke ’men det er jo sponsoreret’. 

Alle: ”Ja mmmhm.” 

M: ”Fordi det er det du laver, det er det du gør. Det er dit arbejde.” 

[18:40] 

I: ”Så der er noget med hvilken bloggerpersonlighed, hvis man skal kalde det det, om de er business eller 

om de er ligesom I siger med Nutidensmor hun gør det fordi hun kan lide det.” 

M: ”Hun kan snige mange produkter ind. Ej se min nye shampoo eller..” 

Alle: ”Ja!” 

M: ”Jeg tror da heller ikke, at den der serum er sponsoreret.” 

P: ”Jamen det har hun i hvert fald. Det tror jeg heller ikke. Men hun kommer hen til ved at sige ’jeg får 

mange spørgsmål omkring det så hun lægger tit noget op med det men jeg kom også lige i tanke om noget 



 Bilag 5  

Side 29 af 33 
 

andet i forhold til hende det er det her med i forhold til, at der var så mange der havde der var nærmest 

startet bål og brand på hendes blog fordi hun havde informeret om, at hun havde silikonebryster og hun fik 

sådan nogle fillers fordi altså…og så er der nogen der sådan skriver ’ej det havde vi godt nok ikke troet om 

dig, og vi troede du var naturlig og det blev virkelig pustet om som om ’jeg har virkelig mistet noget for dig’ 

altså du ved, så der blev sådan en kæmpe debat derinde omkring det her med at folk næsten følte de blev 

skuffet over hende som menneske med nogle af de holdninger og nogle af de ting hun gør fordi at ’det 

havde jeg aldrig troet om dig’ altså. Det synes jeg egentlig var ret vildt.” 

I: ”Det siger også noget om, at hun ligesom har positioneret sig som venindeagtigt..” 

P: ”Ja!”  

C: ”Folk tror de kender hende..” 

M: ”Og så kommer det an på hvem man er, for jeg tænkte sådan ’ej hvor cool’ selvfølgelig har du det jeg vil 

herre gerne have nogen. Og du er sej. Det er perfekt.’” 

P: ”Det rørte overhovedet heller ikke mig. Jeg tænke sådan ej okay det kan da godt være jeg også skulle 

prøve det. Jeg er måske også kommet dertil hvor jeg lige skulle have lidt fyldt ud under øjnene.” 

M: ”Ja det under øjnene hun har fået lavet det har jeg også tænkt jeg skulle have.” 

{Sagt med spids mund} P:”Og så den dag hun stod sådan her og snakkede fordi hun havde godt nok fået 

store ømme læber altså du ved det blev bare sådan man var bare med i det hele sådan øhm. Og der synes 

jeg bare det var meget mere rart at læse at hun havde fået lavet en eller anden fillers ting end Mascha Vang 

der har det mens hun ligger på en briks og drikker lyserød champagne.” 

M: ”Eller Fie Laursen til sådan en ting hvor alle må være dem de er og sådan. Det er jo ikke det det handler 

om når man får filler i læberne.” 

P: ”Nej. Det var også lige et sidespring. Det var bare det der med at de kunne lave så stor ravage inde på 

den her side altså folk gik helt amok og hun var nødt til at lave et oplæg om at hey husk nu at man må godt 

være hvem man er. Hun var selv blevet chokeret over at folk kunne gå så meget amok over at hun skulle 

have rettet et ar eller et eller andet på en brystoperation og nogen der nærmest er stoppet med at følge 

hende fordi de har fundet ud af at hun har silikonebryster.” 

L: ”Men også det med Irina og Nutidensmor altså Irina er jo en offentlig person så der forventer man at hun 

får penge for det.”  

{Mumlen} 

I: ”Hun er jo kendt fra andre tv3 programmer.” 

M: ”Men hun gør også det der make up noget rigtig rigtig godt så jeg tænker også bare..hendes billeder er 

jo høj høj kvalitet og det er sådan nogle flatlays altså den sidder lige i skabet med de her make up billeder 

så derfor forventer jeg, jeg formoder at det er sponsoreret og det er okay.” 
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I: ”Fordi der er gjort noget ud af det.” 

M: ”Fordi der er gjort noget ud af det og fordi hun gør det nok ikke for sjov. Nu har hun jo faktisk været 

med i det her Sandstone som er sådan noget svanemærket make up tror jeg og Sandstone har jeg fulgt i 

lang tid og nu er hun med inde over og det er jeg meget positivt overrasket over fordi at jeg troede måske 

hun var sådan altså lidt ligeglad og det kan også godt være at hun er det men så tror jeg..man vælger bare 

en verden når man vælger sådan noget parabenefri nogle vil kalde det sådan lidt hippieagtig og mystisk og 

måske man går lidt på kompromis med kvaliteten men hun tager det med og har rest rundt i Danmark for 

at stå på de her stande og så ser jeg det som et kæmpe kvalitetsstempel. Hvis det nu var usponsoreret eller 

hvis hun nu lod som om det ikke var sponsoreret så ville jeg jo vide det var løgn.” 

I: ”Fordi du forbinder hende med noget andet.” 

M: ”Ja og jeg synes det ville være åndssvagt hvis det var usponsoreret.” 

I: ”Er det et match? Nu siger du, at du forbinder egentlig lidt Irina med noget andet altså du var sådan lidt 

’nå okay’ altså fungerer det?” 

M: ”Ja jeg synes det fungerer men det er så også fordi hun kombinerer rigtig meget hendes blog med 

hendes instagram og på hendes Instagram laver hun mange af de her Insta Stories hvor hun er stille og rolig 

og fortæller om, hvad hun laver og hun fortæller om make uppen og hun er meget fuldstændig ærlig og ja 

hun troede ikke det kunne dække næsen, hun har sådan lidt tør næse, men primeren var rigtig god så man 

får bare lov til at være med i hendes nu go her tanker. Virker det som.” 

I: ”Ja” 

M: ”Og det virker. Og de to ting kombineret de giver egentlig en ting hvor jeg synes det matcher godt 

selvom det kom bag på mig fordi tit så er make up jo sådan noget øh..sådan nogle ting der er ligemeget. Og 

Sandstone er et rimeligt lille firma så jeg vidste heller ikke at de ville bruge så stor en figur.” 

I: ”Udmærket. Vi har lige lidt mere vi skal behandle.” 

[24:03] 

I: ”Jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt om øhm. Hvordan føler I forskellen med altså nu har vi 

snakket lidt om online veninde og man kan godt få så godt et forhold at man bare lapper alt i sig, eller var 

meget modtagelig tror jeg vi snakkede om øhm..hvordan føler I forskellen på at stå face to face med en 

veninde og snakke omkring hvis nu at hun fortæller et eller andet køb den her M2 Lash Fiber Mascara 

kontra hvis I læser rådene på en blog? Kan de sidestilles, kan de sammenlignes? Hvad tænker I? Face to 

face – blog {holder begge hænder ud}” 

M: ”Jeg kan godt finde på hvis jeg får et råd fra en veninde at gå ind og google det, så popper det op på en 

blog og jeg læser det, nå men så er det jo hele to der siger det.” 

I: ”Okay.” 
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M: ”Men jeg kunne også finde på det den anden vej rundt sådan, ej der var lige en blogger der sagde det er 

der nogen der kende det her og så hvis der var en veninde der sagde det når jamen det har jeg også prøvet 

det er også udmærket og så ville jeg være sådan nå jamen så er det nok rigtigt det er jo hele to. Så måske 

som kombination.” 

I: ”Okay. Så man kan faktisk bruge den lidt begge veje til at validere den anden vej.” 

M: ”Jarh. Men jeg tror ikke jeg ville lade særlig mange ting stå alene. Undskyld veninder derude i verden, 

men man er jo forskellige af behov lad os nu sige det var en ansigtscreme og jeg har enormt tør hud og så 

var der en veninde der sagde at hun har enormt tør hud men det er jo ikke sikkert {griner} at hun har lige så 

tør hud som mig, men det kunne jo være jeg vidste at hende her bloggeren, det kunne være hun havde 

postet af hendes ansigt hvor det bare skraller af og så bruger hun den her creme og så er der jo to der har 

sagt det.” 

I: ”Så det kan faktisk godt veje ret tungt..” 

M: ”Det kan godt veje ret tungt for mig i hvert fald, men jeg bruger det også meget. Og jeg synes jeg er god 

til at navigere i det. Og når jeg ikke er god til at navigere i det altså når jeg ikke kan sortere det fra som jeg 

ved, altså er det sandt eller er det fake sandt så kan jeg ikke bruge det. Det er sådan en alt eller intet. 

[26:21] 

I: ”Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge ind til hvordan I opfatter negative anmeldelser på en blog. Hvis I 

nu kommer ind på en blog og så er der en anmeldelse af en mascara fra MAC eller eller andet og så skriver 

personen jeg har modtaget denne mascara sådan, sådan og sådan og den har jeg bare ikke været glad for 

og nu skal I høre hvorfor. Og så skriver vedkommende den er ikke ordentlig sort, den drysser ned på mine 

kinder, den så lister hun op hvorfor hun ikke kan lide den og det ender egentlig med at ’jeg var ikke glad for 

det her’. Hvad tænker I om det?” 

I: ”Ja Marie?” 

M: ”Jeg synes det er fint. Jeg synes, at hver gang man ikke klager over en gennemstegt bøf når man bad om 

en rød så er man med til at sænke kvaliteten af ting i verden. Og hvis vi godt kan lide god kvalitet og høj 

standard så er det da vigtigt at sige fra. Og hvis den her mascara som bare drysser helt vildt ned i øjnene så 

man har røde øjne den bare bliver solgt i massevis så bliver den ikke sorteret fra med det samme.” 

I: ”Okay, så et sponsoreret indlæg som der taler dårligt om et produkt det er egentlig godt?” 

M: ”Jeg ved ikke om det er godt, men jeg synes det er fint og måske det også er lidt sjovt.  

L: ”Altså hvis bloggeren ikke synes det er et godt produkt så skal hun jo heller ikke skrive det er et godt 

produkt.” 

I: ”Så vil I gerne høre om det.” 

L: ”Så..igen det skal være troværdigt.” 
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P: ”Jeg tror måske også bare mere på det når der så kommer et positivt indlæg..” 

Alle: {nikker} ”Ja.” 

P: ”…om et andet produkt senere.” 

I: ”Fordi man ved, jamen hun har også evnen til..” 

L: ”Hun siger sin mening.” 

I: ”Det er ikke blot roser roser roser.” 

P: ”Nej hun har også sin egen holdning også så. Hun er ikke betalt for kun at skrive positive ting. Hun er 

faktisk betalt for at tage stilling. Og fortælle om det hun i virkeligheden oplever.” 

L: ”Det er så ikke sikkert, at hun får lov til at anmelde produkter igen..” 

{Alle griner} 

L: ”Men det er jo så hendes valg.” 

I: ”Det er heller ikke sikkert hun har lyst til det. Hvis hun synes at det er noget møg.” 

M: ”For at vende tilbage til Sandstone så er det jo et make up mærke til folk med sensitiv hud og de har jo 

været ude og få fat i folk med sensitiv hud og bedt dem om at teste det og der har der været nogle 

reaktioner derude hvor, det er jo til sensitiv hud, men hvor huden har reageret alligevel og det har de her 

testere så været inde og skrive på en meget mild og forstående måde. Men det har de jo taget med og det 

er jo det man risikerer når man går den vej. Og så kan man jo sidde og vurdere ’nå men jeg har lidt sensitiv 

hud så går det nok. Det er jo bedre end så meget andet sikkert. Måske.” 

I: ”Okay. Spændende.” 

[29:15] 

I: ” Jamen jeg har ikke flere spørgsmål. Har I noget som I sidder og brænder inde med, som I tænker, dét 

har jeg glemt at sige?” 

M: ”Ikke andet end at det er rigtigt nok det der med at hvis der er nogen der skriver et negativt indlæg, så 

kan det være man tror på de næste tre lidt mere end man måske ellers ville have. Måske.” 

C: ”Det skal ikke være så rosenrødt det hele. Alle produkter er bare ikke lige gode.” 

M: ”Nej det er jo det. Det kan ikke være lige godt alt sammen. Og det er vel helt okay. Men jeg har nogle 

gange læst sponsoreret indlæg som handler om f.eks. en mascara og hvor personen der modtager den her 

mascara har helt vildt korte vipper fuld af fylde og jeg har cirka det modsatte jeg har rimelig lange og ingen 

fylde og jeg bruger briller så jeg skal ikke have noget der giver endnu længere vipper og så kan man jo så ’nå 

den virkede overhovedet ikke for dig, gad vide om den så ikke virker til mig?’. 

I: ”Okay på den måde.” 

M: ”Så det er jo igen ikke altid at negativt er henvendt til alle. Med mindre den drysser og den er blå selvom 

der stod den var sort.” 
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{Alle griner} 

I: ”Det er også irriterende når det sker.” 

L: ”Men der kan man heldigvis selv sortere om man vil lægge det positive eller det negative på hvad der 

virker.” 

I: ”Så vi er enige om, at sponsorerede indlæg godt kan være troværdige?” 

Alle: ”Ja, ja ja ja.” 

I: ”Spændende. Jeg vil sige tak for god ro og orden” 

 

--- SLUT PÅ TRANSSKRIPTION --- 
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Eksempler på kodning 
 
Herunder ses, hvilke farver der er benyttet til at kode for de forskellige temaer: 
 

Temaer Kodefarve  

Troværdighed  

WOM  

Match  

Transparens  

PSI  

Opinion leaders  

 
Uddrag fra side 2 af transskriberingen: 
 
I: ”Så kan I lige reflektere lidt”. 

{Babygrynt og stilhed} 

L: ”Altså jeg kan ikke lige komme på et bestemt indlæg jeg har læst, hvor jeg har tænkt det(…)” 

I: ”Nej?” 

L: ”(…) men jeg synes bare hvis det er et helt et emne som slet ikke handler om det bloggen handler om 

I: ”Okay” 

L: ”Så synes jeg godt det kan være svært at finde troværdigt.” 

I: ”Hvorfor?” 

L: ”Jamen hvis det så er et sponsoreret indlæg, så er det bare, altså, jeg har fået tilsendt det her jeg skal lige 

anmelde det, eller...” 

I: ”Så der er noget med, der er noget med om produktet, det sponsorerede produkt matcher?” 

L: ”Ja, det synes jeg lidt.” 

I: ”Okay.” 

[02:40] 

I: ”Hvad forstår du ved match? Altså hvad?” 

L: ”Jamen {mumlen] skønhedsprodukter og det er om møbler… så altså, så skal det bare være et godt 

indlæg så, for at man finder det troværdigt og føler, at det er noget bloggeren har valgt at skrive om.” 

I: ”Okay. Så jeg hører to ting. Jeg hører at det er, du synes måske det er ikke så troværdigt hvis det ikke 

passer sammen, men det kan også godt være, hvis det er rigtig godt? Kan du prøve at forklare lidt mere, 

hvad tænker du der?” 

L: ”Nej, det kan jeg ikke. Øhm.” 
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I: {Grin} 

L: ”Jamen altså jeg skal bare have følelsen af at bloggeren føler det her produkt…” 

I: ”Jah..# 

L: ”Altså at det er noget hun virkelig gerne vil skrive om.” 

 
Uddrag fra side 6-7 af transskriberingen: 
 
C: ”Altså de bruger jo meget sponsoreret i flæng synes jeg lidt efterhånden fordi bare de siger et mærke så 

er de jo næsten nødt til at sige det er sponsoreret fordi…hvad nu hvis…” 

Alle: ”Mmmh…” 

C: ”…et eller andet ikke?” 

M: ”Ja, det er rigtigt..” 

I: ”Jarh?” 

C: ”Men jeg synes også det er godt, at de siger det er sponsoreret så man ikke sådan måske tænker hmm 

siger du det her fordi du har lyst til at sige det eller…” 

I: ”Hvordan har I det med sponsorerede indlæg sådan helt generelt?”  

Alle: ”Fint! {Alle nikker} 

M: ”Jeg bliver ikke afskrækket. Jeg bliver mere afskrækket hvis det er sådan noget vind det her fordi det er 

godt fordi det kan de her ting, men hvis man både kan vinde og det er sponsoreret så synes jeg det er for 

meget med konkurrencer og {babygråd}…” 

I: ”Okay.”  

M: ”Og sådan nogle ting. Men sponsorerede indlæg er fine. Jeg sorterer tit igennem om der står bare en 

eller to negative ting …” 

I: ”Ja?” 

M: ”Jeg synes man kan læse sig frem til  hvad er det det handler om.” 

[11:04] 

I: ”Nu siger du noget med negative ting, når man for eksempel, der er jo mange bloggere der anbefaler eller 

anmelder noget øh er det, hvordan altså sådan en anmeldelse, kan der både være positive og dårlige ting? 

Kan man godt forvente det?” 

M: ”Ja.” 

I: ”Skriver de det? Det her synes jeg var godt, det her syntes jeg var dårligt. Hvordan oplever I anmeldelser 

fra blogs…eller på blogs..” 

M: ”Hvis nu det er en læbestift og der står farven er perfekt, den dufter godt, den er flot udenpå, jeg ville 

ønske den holdt lidt bedre.” 
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I: ”Ja?”.  

M: ”Men øh..men siden den både er parabenefri og sådan så ville jeg vælge den her over mange andre. Det 

synes jeg er meget troværdigt.” 

P: ”Jarh.” 

I: ”Hvorfor? 

M: ”Fordi der ikke findes nogen ting som er rigtige der findes ikke noget der er perfekt øh så hvis nu det var 

en der var helt vildt langtidsholdbar så kunne det være at man ikke kunne få den af og man så skulle gå 

rundt med røde læber dagen efter.” 

I: ”Haha ja det er da rigtigt.” 

M: ”Så der skal helst være et eller andet ved det som får det til at virke på en eller anden måde realistisk og 

ikke betalt for. 

P: ”Ja.”  

L: ”Det ska ikke bare være rosende ord hele vejen igennem.” 

M: ”Nej.” 

I: ”Okay ja.” 

L: ”Det her produkt er bare skide godt og det virker og.. så det må godt være en ærlig mening. Man skal føle 

at det er anmelderens egen holdning.” 

[12.26] 

I: ”Kan det være svært at gennemskue egentlig om…” 

 

Uddrag fra side 12-14 af transskriberingen.  

 
P: ”Og det har jeg sådan flere gange tænkt over at øh…” 

I: ”Hvorfor gør du det?” 

P: ”….fordi jeg ser hun har rigtig fine vipper, du ved, og jeg har så også tænkt meget over at jeg har korte 

vipper og hun bruger dem og jeg ser hende jo rigtig tit jeg ser hende jo hver dag så på en måde går jeg ind 

og ser hvad hun bruger så engang imellem popper det op at hun bruger den der M2 eller hvad den hedder 

M8.” 

I: ”Ja M2 something.” 

P: ”Ik. Øh og som hun også siger hun får utrolig mange spørgsmål om det så engang imellem lægger hun 

også de her Insta..hvad hedder de der film, korte….” 

Alle: ”Stories?” 
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P: ”Ja, dem lægger hun op med noget af det her øhm og fordi hun bruger ligepræcis M2 og har sådan flere 

gange sagt ’jeg får mange spørgsmål til det’ så er det egentlig også den jeg har lidt udkig efter at den skal 

jeg prøve fordi den bruger hun.” 

I: ”Ja” 

P: ”Mmmh. Så er hun også blevet pædagoguddannet her i sommers hvor hun lagde det fineste billede op af 

den fineste røde kjole…” 

Alle: ”Jaaa.” 

P: ”…og øh den fineste røde kjole har jeg da brugt lang tid på at søge efter fordi den kunne jeg også godt 

tænke mig. Øh så det der med at man sådan jeg følger hende og man får rigtig meget af hende som person, 

om det er så er hendes bloggerperson eller det er hendes person-person det kan godt være svært at 

gennemskue, det er ikke noget jeg tænker over til daglig, men det er da noget jeg sidder og tænker over 

lige nu fordi vi snakker om det…ehm…men ja på en måde kunne det godt være sådan lidt ’online veninde 

forhold’ at man kunne få med en af de her…” 

I: ”Okay” 

P: ”…de her bloggers på den måde. Det ville jeg aldrig få med Mascha Vang for eksempel for hun er meget 

mere offentlig synes jeg.” 

Alle: ”Mmmmh..” 

I: ”Okay..” 

P: ”…og man ser hende i helt andre fora end lige præcis kun her ikke også øh, hvor Nutidensmor er meget 

mere sådan hun var i Tyrkiet her i sommers samtidig med at jeg var på Mallorca. Og da jeg lå i solsengen på 

Mallorca da var jeg også lige inde og se hvad hun lavede i Tyrkiet fordi vi har børn på samme alder og sådan 

noget så det er den her meget mere sådan ligeværdige og det gør jeg tænker mere over hvad hun bruger 

for jeg har ikke råd til at leve som Mascha Vang men jeg kunne måske godt have råd til at leve som 

Nutidensmor.” 

I: ”Okay.” 

P: ”Så jeg føler mig meget mere ligeværdig med hende.” 

[22:49]  

I: ”Jeg kunne godt tænke mig at hænge mig lidt fast i du sagde ordet ’veninde’ altså det er daaa..altså det er 

da et stærkt begreb?” 

P: ”Jamen det er det og det er heller ikke..” 

I: ”Hvaaaa altså?” 

P: ”Det er jo heller ikke jeg sidder jo ikke og drikker rødvin med hende lørdag aften eller ringer til hende..” 

I: ”Men det føler du måske lidt, at du godt kunne fordi du måske føler at du kender hende lidt?” 
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P: ”Jeg har faktisk oplevet at gå forbi hende nede i Bruuns Galleri (shoppingcenter i Århus red.)…” 

I: ”Mmmh..?” 

P: ”…Og øh, det var enormt underligt fordi jeg havde lyst til at sige ’Hej Johanne’ kom lad os lige drikke en 

kop kaffe og jeg skal lige høre om det der i går, men hun aner ikke hvem jeg er øhm.. men jeg har faktisk…” 

L: ”Men hun giver gode råd…” 

P: ”Ja det gør hun” 

L: ”…som man kunne snakke med en veninde om.” 

P: ”Ja lige præcis. Og man følger hende jo også. Man ved om hendes datter og hendes uddannelse og 

hendes liv, ja og gode råd og sådan øhm.” 

M: ”Det er også et eller andet over det med at hun også er Århus…Altså hun kommer fra Århus..” 

Alle: ”Mmmh ja.” 

M: ”… så der er lidt hun snakker lidt på samme måde og sådan lidt okay jeg ved godt jeg virkelig virkelig 

burde et eller andet men jeg gider virkelig ikke og det kender vi alle sammen så tak fordi du gider sige det.” 

P: ”Jeg…det der med jeg kan godt nogle gange føle mig som en virkelig shitty mor men når hun så lige har 

lavet et eller andet oplæg om hendes datter Augustas ligegyldige et eller andet som jeg egentlig også 

tænker nogle gange med min egen sådan altså årh min søns ligegyldige..de her ting der er det bare rart at 

man føler man er lidt i samme båd som hende.” 

L: ”Det viser hverdagen.” 

P: ”Ja!” 

L: ”Man tænker jo ikke dårligt om de ting hun viser.” 

P: ”Nej jeg tænker nemlig slet ikke dårligt om hende, jeg tænker bare ej hvor er du mere nice at…” 

M: ”…selvfølgelig skal du ikke træne, selvfølgelig behøver du ikke hente din datter klokken to.” 

P: ”Nej. Spis da lige noget bland selv slik og fed den på sofaen.” 

I: ”Så det jeg ligesom hører det er at, som du også siger Lene, at man kan bedre relatere til sådan en som 

hende fordi hun er Århusianer, hun er lidt tættere på på en måde, hvor Mascha Vang det bliver lidt mere 

abstrakt fordi hun er kendt og hun..” 

L: ”Hun viser det glamourøse hele tiden.” 

I: ”Ja. Fordi man ved ligesom ikke, hvordan er det egentlig når vasketøjet hober sig op hjemme ved Mascha 

Vang og..” 

P: ”Så har hun så vist at når vasketøjet..” 

C: ”Ja så får hun øh nogen til at komme og vaske det for en…” 

P: ”Så filmer hun nu tager jeg ned og træner og så har min et eller andet hjælper lige været og så filmer hun 

igen når hun er kommet hjem to timer efter og så står alt bare snorlige.” 
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C: ”Hun har også sponsoreret tit, at hun får det pakket i sække og så bliver det sendt ud og vasket og foldet 

og så får hun det hjem igen. Sådan funker det jo ikke hos alle os andre.” 

M: ”Men der var også engang hvor hun havde lavet sådan en, der er lige blevet spurgt hvad jeg spiser til 

frokost og det vil jeg da gerne lige vise jer og så pakkede hun sådan en folie ting med et eller andet op hvor 

der vare sådan noget helt frisk salat og noget nystegt kylling og et eller andet et eller andet, men så er det 

også nemt at leve sundt hvis det tager et minut at lave sådan en grøn salat. Kylling, protein, kikærter, 

couscous og…” 

{alle griner} 

I: ”Det lyder meget lækkert”. 

M: ”Det vil jeg da også have. Til tres kroner per frokost.” 

C: ”Ja det vil jeg også have, ikke?” 

M: ”Og så bliver man lidt træt fordi det ved man godt, at det er ikke mig..” 

I: ”…at sådan er det ikke i virkeligheden.” 

C: ”Der er det federe med sådan en som du siger hvor man føler det kunne være en veninde, ikke, hvor 

man egentlig lidt er i samme både med mange ting. ” 

P: ”Jaeh.” 

M: ”Og Daniellas liv (blog red.) der gør mig lykkelig hver dag ved at spise en snickers til frokost eller sådan 

noget.” 

{Griner} 

M: ”Så tænker jeg også, at det gør jeg i det mindste ikke..” 

{Griner} 

I: ”Så er man lidt bedre.” 

 
Eksempel på kodning fra side 27-29 i transskriberingen. 
 
I: ”Altså nu har vi været lidt inde på de her tre indlæg og snakket lidt om hvordan og hvorledes og 

sponsoreret og ikke sponsoreret men jeg kunne godt tænke mig at vi ligesom fik, jeg ved ikke om man kan 

sige listet, men i hvert fald lige opremset hvordan kan man se, om et indlæg er sponsoreret?” 

P: ”Når det står der.” 

I: ”Altså når der står det er sponsoreret. Ja.” 

P: ”Det må da være den mest gennemsigtige måde.” 

I: ”Okay ja. Er der andre måder hvis man sådan skal sige, det ser sponsoreret ud fordi det er jo klart hvis det 

ikke står der, nu snakkede vi om Idas hvor Lene sagde det står der ikke, men jeg tænker altså umiddelbart 

at det er lidt sponsoreret.” 
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C: ”Jeg tænker, hvis de henviser direkte og der altså er et link direkte, men jeg tænker også umiddelbart når 

det står det er sponsoreret. Og link.” 

I: ”Så når det står der, når der er links..” 

M: ”Hvor meget der er gjort ud af anbefalingen og teksten omkring tingene. Det kunne jeg også godt. Altså 

hvis vi henviser til Pudderdåserne så er hele indlægget jo omkring LuxPlus og så lidt om de ting de har. Hvis 

der ikke stod, nu står det så, at det er sponsoreret, men hvis der ikke stod det så ville jeg gå ud fra det fordi 

de har punktet op hvad kan man få, hvor kan man få det og hvorfor skal man købe det og der er god service 

og sådan noget. Men man kan jo også se om det er sponsoreret hvis nu de skriver..eller man kan sortere 

dem fra, der ikke er sponsoreret hvis der står ikke sponsoreret.” 

I: ”Men er det det eneste der adskiller det?”  

M: ”Nej også de her ting her.” 

P: ”Jeg ved ikke jeg synes også at hvis der er noget reklame på det…” 

I: ”Hvordan kan du se, at det er reklame?” 

P: ”Jamen for eksempel med hende der Sarah Louise hvor jeg mente det der med billedet. Det er hendes 

hår, hvor hvis jeg sådan først skulle tænke at det er sponsoreret så havde jeg forventet at den der hair 

lotion hun putter i ville være afbilledet på en eller anden måde eller..” 

M: ”Sådan en eller anden form for {utydigt}.” 

P: ”Et eller andet billede med produktet på, ikke hvor det er anvendt uden jeg kan se det men hvor øh logo 

et eller andet markedsførings..” 

I: ”Men det er faktisk det næste billede.” 

P: ”Okay. For det ville også få mig hurtigere til at tænke på at det måtte være reklame for noget hvis jeg ser 

et produkt. Ikke et anvendt produkt, men hvordan det ser ud når jeg skal ud og købe det.” 

M: ”Måske også i teksten øh. Hvis der nu er skrevet rigtig mange, hvad hedder sådan nogle, tillægsord..” 

I: ”Ja, superlativer.” 

M: ”Ja om de her produkter. Det behøver man ikke for at skrive om noget er godt. Og jeg tror at hvis man 

usponsoreret skriver om noget man har oplevet som var godt så skriver man om sin oplevelse og hvorfor 

det virker, men måske lidt mindre om hvor fantastisk og virkelig smukt og nu skal det stå på min hylde for 

evigt og det er et produkt jeg vil bruge altid..” 

I: ”Så der er noget med sprogbruget?” 

M: ”Ja og så tror jeg også det er noget med hvem man er og hvad for en blog for jeg tror at du og jeg, 

Pernille og jeg, som er så vilde med Nutidensmor, hvis hun nu lavede et sponsoreret indlæg uden at skrive 

det var sponsoreret, det gør hun ikke, men hvis hun nu gjorde så tror jeg måske bare at vi ikke ville tænke 

over det overhovedet fordi at vi er ligesom bare i hendes hule hånd.” 
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P: ”Fuldstændig.” 

M: ”Nærmest fuldstændig. Men hvis nu Irina The Diva hun lavede et eller andet med make up og det var 

usponsoreret, så ville jeg tænke ’men det er jo sponsoreret’. 

Alle: ”Ja mmmhm.” 

M: ”Fordi det er det du laver, det er det du gør. Det er dit arbejde.” 

[18:40] 

I: ”Så der er noget med hvilken bloggerpersonlighed, hvis man skal kalde det det, om de er business eller 

om de er ligesom I siger med Nutidensmor hun gør det fordi hun kan lide det.” 

M: ”Hun kan snige mange produkter ind. Ej se min nye shampoo eller..” 

Alle: ”Ja!” 

M: ”Jeg tror da heller ikke, at den der serum er sponsoreret.” 

P: ”Jamen det har hun i hvert fald. Det tror jeg heller ikke. Men hun kommer hen til ved at sige ’jeg får 

mange spørgsmål omkring det så hun lægger tit noget op med det men jeg kom også lige i tanke om noget 

andet i forhold til hende det er det her med i forhold til, at der var så mange der havde der var nærmest 

startet bål og brand på hendes blog fordi hun havde informeret om, at hun havde silikonebryster og hun fik 

sådan nogle fillers fordi altså…og så er der nogen der sådan skriver ’ej det havde vi godt nok ikke troet om 

dig, og vi troede du var naturlig og det blev virkelig pustet om som om ’jeg har virkelig mistet noget for dig’ 

altså du ved, så der blev sådan en kæmpe debat derinde omkring det her med at folk næsten følte de blev 

skuffet over hende som menneske med nogle af de holdninger og nogle af de ting hun gør fordi at ’det 

havde jeg aldrig troet om dig’ altså. Det synes jeg egentlig var ret vildt.” 

I: ”Det siger også noget om, at hun ligesom har positioneret sig som venindeagtigt..” 

P: ”Ja!”  

C: ”Folk tror de kender hende..” 

M: ”Og så kommer det an på hvem man er, for jeg tænkte sådan ’ej hvor cool’ selvfølgelig har du det jeg vil 

herre gerne have nogen. Og du er sej. Det er perfekt.’” 

P: ”Det rørte overhovedet heller ikke mig. Jeg tænke sådan ej okay det kan da godt være jeg også skulle 

prøve det. Jeg er måske også kommet dertil hvor jeg lige skulle have lidt fyldt ud under øjnene.” 

M: ”Ja det under øjnene hun har fået lavet det har jeg også tænkt jeg skulle have.” 
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Troværdighed

Kvalitet

Hvis  et indlæg er virkelig 
godt, kan det godt være 
troværdigt selvom det er 

et mis-match.

Når et sponsoreret indhold 
bringes i et sprog og med 

indhold, som ikke  er 
relevant for læserne, er det 

utroværdigt. 

Copy paste af 
informationen fra 
virksomheden er 

utroværdigt.

Transparens

Hvis bloggeren 
skjuler, at det er 
reklame, er det 

utroværdigt.

Indlægget med 
No disclosure 
opfattes som 

mest troværdigt.

Ekspertise

Troværdigheden er større, 
når det er noget bloggeren 

beskæftiger sig med.

Beskæftigelse er også den 
livsstil som bloggeren har. 

Det kan give ekspertise.

Ekspertise i form a 
uddannelse øger 
troværdigheden.

Interesse og 
passion er 
ekspertise.

Match

Det er 
utroværdigt 
når  emne og 
blogtema ikke 

matcher.

Et mismatch 
er f.eks. 

skønhed og 
møbler. 

Et mismatch 
kan påvirke 

troværdighed
en positivt.

eWOM

Når bloggeren vælger et 
produkt på trods af 

negative attributter, øger 
det troværdigheden.

Jo større 
troværdigheden er i 
det daglige, jo bedre 

plads er der til 
udsving (mis match)

Troværdigheden øges når 
bloglæseren kan 

identificere sig med 
bloggeren.

Indlæg med negative 
pointers øger 

troværdigheden for de 
kommende indlæg.

Match

Kongruens

Hvis der skrives om et emne, 
som ligger langt fra bloggen er 

det ikke troværdigt.

Troværdigheden øges når det er 
bloggerens beskæftigelse til daglig 
samt hvis bloggeren er uddannet.

Et opfattet match kommer sig af 
læserens opfattelse af bloggerens 

livsstil. 

Når bloggeren blogger om 
noget af interesse øger 

det troværdigheden. 

Kontinuitet

Et godt match bekræftes når 
bloggeren anvender produktet igen 

og igen. 

Mismatch

Et mismatch kan også påvirke 
troværdigheden positivt ved at vise 

en jordbunden blogger. 

Et dårligt match bliver 
beskrevet som mærkeligt 

og underligt og 
utroværdigt. 

Jo større troværdighedsopfattelsen 
er til daglig, jo mere kan bloggeren 

tillade sig at bringe mismatch

Læserne opfatter det som opstillet, 
hvis der er mismatch.

Kvalitet

Hvis det er et godt indlæg, kan 
det godt være troværdigt, 

selvom det ikke er et match.

Bloggen bruges som kvalitetssikring 
af råd fra veninder.
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PSI

Livsstil

Bloggeren giver meget af sig selv 
og er åben omkring sit liv som hvis 
det var en veninde.  Dette styrker 

PSI.

Når bloggeren viser en uopnåelig 
livsstil skaber det en kløft. 

At vise hverdagen på en blog giver en 
tættere relation. 

Læserne tager afstand når 
det ligger for langt fra 

deres egen realitet. 

Interaktion

Bloggeren giver noget man kan 
spille en bold op ad.

At se bloggeren dagligt giver et 
tættere forhold. 

At bloggeren geografisk er samme 
sted som mig giver en tættere 

opfattet relation. 

Man får lyst til at sige ”hej” til 
bloggeren og føler man kender 

hende.

Interaktion med læserne 
opfattes positivt. 

Det online venindeforhold kan gå 
begge veje.

Følelser

Følelsen af ligeværdighed når 
bloggeren lever som mig. 

Man kan spejle sig i bloggeren.

Man kan identificere sig med bloggeren.  Man føler sympati for 
bloggeren.

Autoritet

Interesse kan bære 
troværdigheden langt. 

Man behøver ikke være uddannet for at 
være troværdig.

Uddannelse indenfor 
feltet øger 

troværdigheden. 

Bloglæserne tror næsten blindt og 
ukritisk på en blogger, som de har 

et godt forhold til.

Et godt forhold giver bloggeren ’magt’ til at 
bringe hvad som helst.

Hvis bloggeren har en vis status 
behøver de ikke skrive ret meget før 

folk ’bider på’. 

Imitation

Vil gerne købe produkt, som 
bloggeren har vist online. 

Når læserne kan identificere sig, bliver 
de inspireret til at gøre det samme som 

bloggeren.
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Indhold

Transparens

Det har negativ effekt når der står 
”det er ikke sponsoreret”. Det 

indikerer for mange  sponsorerede 
indlæg.

Sponsoreret indhold er generelt 
ikke så gennemsigtigt. 

Indlægget med no disclosure var blev 
opfattet som mest troværdigt. 

Fuld gennemsigtighed ved reklame 
mindsker tvivl ved læserne om 
motivationen bag indlægget. 

Reklame

”Sponsoreret” er en term 
brugt i flæng. 

Læserne leder efter 1-2 
negative ting i 

sponsorerede indlæg.

Overdrevet positivt indhold 
opfattes som sponsoreret. 

Skjult reklame, som afsløres for 
læserne giver en negativ 

opfattelse af troværdigheden.

Hvis bloggen opfattes som et arbejde 
af læserne, opfattes deres indlæg 

som kommercielle. 

Sponsorerede 
konkurrencer opfattes 

som irriterende. 

Udformning

Copy paste indlæg opfattes 
negativt og utroværdige. .

Hvis der er et billede af et produkt først, 
opfattes indlægget som reklame. 

Affiliatelinks opfattes af en læser 
som god service. 

For mange udgående 
links opfattes som ”for 

meget” og værende 
negativt

Detaljebilleder fremmer 

forståelsen af budskabet.

Mange links og henvisninger typer 
på, at det er sponsoreret. 

Affiliatelinks er okay, bare der 
ikke er for mange. 

Negativ 
eWOMNegative indlæg booster 

troværdigheden af de positive 
indlæg. 

Negative anmeldelser hæver standarden i 
verden. 


