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Executive summary 
The growth in social media in both size and strength is tremendous and due to the digitisation of 

various communication platforms, people can express themselves using social media platforms. The 

scope for this Master Thesis is based upon one of these platforms, called YouTube, which is a video 

sharing site. It is different compared to other social media platforms, as it offers a unique 

communication- and sharing service, where video content is uploaded and shared. Together with the 

appearance of YouTube, role models are emerging as new opinion leaders. They have been named 

YouTubers. YouTubers have many areas of interest and contributes with their personal view on 

society and the surrounding world. This Thesis will focus on one area, which is Cosmetics. Videos 

are produced and videos are uploaded, containing everything from recommendations, to reviews 

and how-to recipes around products and brands on Cosmetics. The YouTubers have created a new 

phenomenon within YouTube, where they heavily influencing the buying behaviour of the 

consumers who in YouTube terms are called Subscribers. YouTubers become a powerful factor for 

the associated companies as the consumers are using them extensively to collect information about 

brands and products as part of their decision process to buy. The objective for this Thesis is 

therefore an attempt to understand this new phenomenon through different theories and empirical 

studies. The Thesis starts with an analysis of the current situation around the growing focus in 

getting the consumers attention in context of YouTube. After that, a netnographical analysis, which 

includes an analysis of the relationship between the YouTuber and the subscriber, is made. How 

this influences the consumer behaviour is put in context of the results of the investigation. This 

gives the YouTuber a centralised power, where the influence on the consumer is comparative, it is 

normative and it is informative, where the latter stems from what is called electronic Word Of 

Mouth (eWOM). The subscriber mirrors the YouTuber and is influenced by the narrative from the 

YouTuber. As a result, it is increasingly important that companies understand this framework and 

embrace it. In order to optimise and to take advantage of this framework, the recommendation in 

this Thesis is to use an Influencer Marketing strategy. This strategy proposes to undertake a mutual 

process of creating value between the YouTuber and the company. The Thesis will finally describe 

different tactical measures on how a close collaboration between a company and a YouTuber can 

be. The Thesis will attempt, through the investigation of this phenomenon and the tactical 

recommendation, to create an understanding of the trends, which influences the consumer and by 

that recommend, how companies can include this in their marketing strategy, in order to act in an 

increasingly more competitive market, where the consumer has arrogated power.   
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1. Indledning 
De sociale medier fylder mere og mere og det er efterhånden blevet en nødvendighed, at færdes på 

de sociale medier for, at følge med. Da jeg tilbage i 2010 begyndte på HA-almen på Copenhagen 

Business School, var det nødvendigt for alle at have en Facebook konti, ellers ville der være 

problemer med at følge klassens liv og deltage i de sociale introarrangementer. Der er efterhånden 

opstået forskellige typer af sociale medier og jeg er selv er stor tilhænger af den sociale 

medieplatform YouTube. Den mængde af informationer, tips og tricks der er på YouTube er 

uundværlig for mig, og jeg er daglig forbruger. Jeg har bl.a. interesse for de såkaldte ”Beauty 

YouTubers” som beskæftiger sig med kosmetik og er gennem denne interesse blevet fascineret af 

det netværk og de relationer YouTuber og deres følgere her skaber. Det er en helt særlig verden, der 

opstår med udgangspunkt i kosmetik, men også en udviklingshistorie som handler om relationer, 

emotioner, tillid og socialt kit som binder YouTuber og følger sammen. Hvor det er umuligt, at 

forstå den ene uden også at inddrage og forstå den anden.     

 

Som marketingsstuderende har jeg konstant øje for tendenser, der påvirker forbruger og forbruget. 

Interessen for YouTube har med tiden flyttet sig over i et mere professionelt felt og blev med et 

marketings blik, yderligere aktiveret i sensommeren 2015. En artikel fra Berlingske Business fra 

den 10. august beskriver, hvordan Hummel ejeren Christian Stadil investerer i et iværksætterfirma, 

som har fokus på de meningsdannere, der eksisterer på de sociale media platforme. Han udtaler i 

artiklen: ”Marketing i dag er stadig sådan, at jeg ved at halvdelen af det virker, men jeg ved ikke 

hvilken halvdel.” (Pedersen, S. F. 2015) Denne artikel sammen med min interesse for og 

opdagelsen af den indflydelse som YouTube har, startede min proces mod denne afhandling. 

1.1 Problemfelt 
Den teknologiske udvikling skaber store forandringer for marketing. Internettet og de digitale 

medier har ændret måden hvorpå marketing og business udføres på. Informationsteknologien har 

slået igennem på mainstreammarkedet og den nye teknologi har medvirket til at det er nemt og 

hurtigt at have kontakt til såvel enkeltpersoner som grupper på de nye digitale platforme. Vi er i dag 

kommet til hvad man kan kalde for: ”tidsalderen for aktiv deltagelse” (Kotler, P. et al. 2010) Her er 

store muligheder for at skabe og forbruge nyheder, ideer og underholdning. En af de helt store 

drivkræfter bag denne teknologibølge er udviklingen af de sociale medier. De sociale medier er 

blevet mere og mere ekspressive. Forbrugere påvirker i stigende grad andre forbrugere med deres 
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meninger og erfaringer. Denne stigende påvirkning fra forbruger til forbruger vil automatisk 

medføre en tilsvarende svagere indflydelse fra firmareklamer på købsadfærden.  

 

Samtidig med teknologibølgen er der også indenfor de seneste 10-20 år sket en eksploderende 

medie og reklameudbud. Hverdagen er i dag kendetegnet af et betydeligt antal mulig eksponeringer 

af marketingstimuli. Der er kamp om forbrugernes opmærksomhed, så vel som deres pengepung. 

Der ses et langt højere fravalg af end tilvalg af marketingstimuli. Forbrugeren er blevet langt mere 

marketingsbevidst i takt med teknologibølgen og udviklingen af de sociale medier. Der er derfor 

rejst kritik af den klassiske struktur for marketing mixet. Den er for simpel, styret af 

virksomhederne og har fokus på en forbruger der passiv. (Andersen, O.E. 2011) Den også så kendte 

kommunikationsmodel AIDA holder heller ikke længere i den forbrugerstyret verden, vi i dag 

oplever. Forbrugeren reagerer ikke nødvendigvis længere på modellens antagelser. I dag har 

kundens beslutningsrejse ændret sig i forhold til disse mere traditionelle marketings og 

kommunikations redskaber. Grundet den stigende udbud af medie og reklamer, har forbrugeren 

udviklet et skjold til beskyttelse fra de mange påvirkninger. Forbrugeren er aktiv og tjekker selv 

information og mest anvendte teknikker er Word-of-Mouth eller ”kundereviews”, som for eksempel 

Trustpilot. (Jacobsen, P.Ø 2012) Samtidig er der en stigende tendens til, at de klassiske 

segmenteringsmodeller i dag ikke længere fungerer. Den moderne forbrugere engagerer sig i dag 

fra sag til sag, fra produkt til produkt. De er mangfoldige og uforudsigelige. Den studerende køber 

designer varer og direktøren handler i Netto. Forbrugeren er ikke længere særlig loyal i dag og som 

virksomhed skal man erkende det faktum, at skulle dele en forbrugers loyalitet med ens største 

konkurrenter. (Jacobsen, P.Ø 2012) 

  

Marketing står derfor i dag over for en masse udfordringer. De traditionelle markedsførings 

værktøjer og salgsværktøjer fungerer ikke optimalt, når det drejer sig om de sociale medier. 

Marketing skal ikke ses isoleret væk fra forbrugeren. Med ideen om ”tidsalderen for aktiv 

deltagelse”, bliver forbrugeren et deltagende element i marketingsaktiviteter. Det er blevet 

vigtigere, at have fuldstændig indsigt i forbrugeren, og selvom virksomheder lykkes med deres 

marketingtiltag, så er glæden ofte i dag kort. Med teknologien og de sociale medier forandres 

præmisser for købsadfærd i en eksponentiel fart og der sættes nye trends og måder at forbruge på. 

(Andersen, O.E. 2011) Markedsføreren må derfor i dag tilpasse sig disse nye vilkår, for at kunne 
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være konkurrencedygtig. YouTube er især blevet et populært medie til denne aktive deltagelse og 

har været med til at tage ”user-generated content” til et nyt niveau.  

 

Jeg har valgt, at anvende YouTube platformen, som omdrejningspunkt for denne afhandling. 

Tendensen i dag er at budskaber, baseret på hvad ens netværk synes, er vigtigere end de 

traditionelle medier. Derfor ønsker jeg, at undersøge det fænomen, der udspringer sig på denne 

sociale platform. Fænomenet er den relation der udspringer mellem YouTuber og deres subscribers. 

Dette vil være afhandlingens undersøgelsesobjekt. Da forbrugerens adfærd konstant er i udvikling, i 

takt med den stigende vækst der ses indenfor teknologien, vil denne afhandling have til formål, at 

forstå dette fænomen, til at kunne optimere marketingsaktiviteter, for at virksomheder kan være 

konkurrencedygtige i fremtiden.  

1.1.1 Problemformulering 
På basis af overstående problemfelt, har jeg formuleret følgende problemformulering med 

tilsvarende undersøgelsesspørgsmål, som skal danne udgangspunkt for denne kandidatafhandling.  

 

En analyse af hvilket potentiale YouTubers har i en marketingsstrategi? 
 

Undersøgelsesspørgsmål 

• Hvordan forstås relationen mellem YouTuber og subscribers i et YouTube netværk? 

• Hvilken indvirkning har relationen på forbrugeradfærden? 

• Hvilke gevinster kan en virksomhed opnå gennem et samarbejde med YouTubers? 

• Hvordan kan virksomheder drage nytte af dette YouTube fænomen? 

 

Besvarelsen af disse undersøgelsesspørgsmål skal medvirke til en forståelse for afhandlingens 

undersøgelses fænomen og hjælpe til en anbefaling til virksomheder, når de vælger at samarbejde 

med YouTubers. 
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1.2 Begrebsdefinition 
YouTuber YouTuber er en person, som har oprettet en kanal og uploader videoer på 

YouTube platformen. En YouTuber vil i denne afhandling være YouTuber med 
interesse for kosmetik. En ” Beauty YouTuber” 

Subscriber /  
Forbruger 

Begrebet subscriber vil gennem denne afhandling blive anvendt som en 
betegnelse for forbrugeren eller en følger til en YouTuber 

Content Begrebet ”content” vil blive anvendt til beskrivelse af det indhold (videoen) som 
YouTubers uploader til deres kanal.  

Community Community referer til det fællesskab/samfund, der eksisterer på YouTube. Her 
ses community som værende de netværks, der er dannet af en YouTuber og 
subscribers.  

Sociale media 
termer 

Der eksisterer forskellige populære termer indenfor de sociale medier.  
• Subscribe = henfører til at abonnere på en YouTube kanal 
• Like = når man angiver en tilkendegivelse til en video eller kommentar 

man godt kan lide. 
Beauty / 
Kosmetik 

Begrebet ”Beauty” vil blive anvendt til definition af hvilken type YouTuber, der 
er tale om. Begrebet kosmetik vil blive anvendt til forklaring af den valgte 
branche. En Beauty YouTuber er en YouTuber med fokus på kosmetik branchen.  

 

1.3 Afgrænsning 
Afhandlingens formål er en undersøgelse af relationen mellem YouTuber og subscribers som 

fænomen. Det er en undersøgelse med fokus på den immaterielle værdi, en virksomhed kan opnå 

gennem samarbejde med YouTubers. Derfor vil der ikke blive medtaget et økonomisk perspektiv, 

samt hvilken effekt et samarbejde kan have i form af salg, kundeerhvervelse og kundefastholdelse.  

 

Dette fænomen foregår over internettet og eksisterer uafhængig af tid og sted. Derfor indgår 

demografi ikke i afhandlingen, samt der vil ikke blive fortaget et kulturelt indblik og konklusioner i 

denne undersøgelse. Afhandlingen tager udgangspunkt i kosmetik branchen og der afgrænses derfor 

til andre brancher og YouTubers med andre interesseområder. Ligeledes afgrænses der til 

perspektiver, der knytter sig til lovgivning, økonomiske, politiske og miljømæssige faktorers 

påvirkning på det undersøgte fænomen.  

 

I afhandlingen vil andre sociale media platforme blive inddraget til undersøgelse af relationen 

mellem YouTuber og subscribers. Dog vil disse andre sociale media kun blive brugt til dette formål 

og der vil ikke blive skabt yderligere forståelser af disse medier.  
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Sammen med den ”gode” dialog og interaktion mellem forbrugere online, eksisterer der også på 

YouTube de såkaldte ”shit storms” eller hade kommentarer. Disse indgår ikke i analysen og er et 

fænomen for sig. I denne sammenhæng medvirker de ikke til en forståelse af det undersøgte 

fænomen. Dog skal der gøres opmærksom på at dette er et vigtig element i forhold til at færdes på 

de sociale medier og kræver yderligere undersøgelse.  

 

Den epistemologiske tilgang: 
Epistemologi er læren om viden, også kaldet for erkendelsesteori. Epistemologi handler om 

muligheden for at tilvejebringe viden om det undersøgte objekt. (Kvalitative metoder: 14) 

Epistemologiens genstandsfelt er viden. (Olsen, P. B) I denne afhandling er der taget en 

hermeneutisk tilgang til udarbejdelse af afhandlingen. Hermeneutik kommer fra græsk og betyder 

”fortolke”. Tilgangen knytter an til den hermeneutiske cirkel, en cirkulær proces, hvor man som 

forsker bevæger sig frem og tilbage gennem de forskellige faser i ens undersøgelsesproces. For at 

forstå helheden skal også delene forstås og omvendt. Processen er en konstant cirkularitet, hvor 

empiriske data forbindes til teori og omvendt. Processen indebærer, at opnå en så meningsfuld 

forståelse af et givent fænomen som muligt. En del af den cirkulære undersøgelsesproces skal ses 

som en refleksivitets proces, som foregår parallelt med undersøgelsen og skrivefasen. Dvs. som del 

af den cirkulære proces, vil forskeren være tvunget til, at afspejle undersøgelsen som helhed og 

relaterer hvert trin til tidligere trin. Fortolkninger vil blive taget løbende. Dette kan lade sig gøre 

grundet, at denne type proces ikke er forudbestemt, som i en lineær undersøgelsesproces. I en 

hermeneutisk proces er objektet ikke fastlåst eller givet på forhånd. (Eriksson, P) 

 

Problemformuleringen i denne afhandling tager udgangspunkt at undersøge og forstå et fænomen, 

nemlig relationen mellem YouTuber og subscribers og efterfølgende analysere hvilket potentiale 

denne relation har for markedsføreren. Dette er mit undersøgelsesobjekt. Jeg vil gennem forskellige 

teoretiske perspektiver besvare denne problemstilling. Som følge af den hermeneutiske tilgang, vil 

man aldrig kunne opnå en fuldstændig sandhed af et fænomen. Inden for matematikken vil man 

sige, at jeg asymptotisk går mod en værdi. Værdien her skal ses som fænomenet. YouTube 

platformen, dens indhold og interaktioner vokser eksponentielt. Derfor skal denne afhandling ses 

som at skabe et ”nu og her” stilbillede af dette fænomen og samtidig vide at YouTube platformen 

konstant er under forandring og på vej mod noget nyt og hvor såvel forbruger som virksomheder er 

aktører. Dette kan være med til, at skabe en forståelse hvor vi som forbrugere og virksomheder er 
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på vej hen. Jeg vil således i undersøgelsesprocessen bevæge mig frem og tilbage mellem de 

teoretiske og empiriske perspektiver, for at besvare denne afhandlings problemstilling som skitseres 

i nedenstående model som kan anvendes som ledetråd og overblik gennem afhandlingen.  

 

 
 

 

1.4 Metode 
	  
Primærdata: Empiri 
Til analyse af fænomenet: relationen mellem YouTuber og subscribers, er der indhentet data via 

observationer.  Observationen anlægges som en netnografisk undersøgelse med rødder i det 

antropologiske studie etnografi. Den netnografiske undersøgelsesmetodik vil senere i afhandlingen 

blive præsenteret og uddybet i afsnit 2. Undersøgelsesobjektet for observationen er klar defineret på 

forhånd. Observationen er foretaget ud fra en ”disguised” tilgang. Her er undersøgelsesdeltagerne 

ikke opmærksom på, observationen. Dette muliggøre at deltagerne kan opfører sig naturligt og ikke 

Undersøgelsesobjekt/fænomen:4
Rela%onen(mellem(YouTuber(og((
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Observa%ons(
indlæring(

Spejlneuroner(

Narra%ve(Transporta%ons((
Theory(

Netnografisk(
undersøgelse(

Rela%ons((
analyse(

Kommunika%ve(
Struktur(

Emo%oner(
eWOM(

Virksomhed 

Virksomhed 

Virksomhed 

Virksomhed 
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tenderer til at ændre adfærd undervejs af hensyn til observatøren. Da formålet med denne 

afhandling er, at få en så reel forståelse af dette fænomen, som muligt, giver det mening, at foretage 

denne type observation. Jeg har således deltaget som en ”forklædt” observatør, i de undersøgte 

YouTube netværks, som subscriber, på lige fod med de andre subscribers. Der er således blevet 

foretaget en observation i naturlige omgivelser (Malhotra, K.N et al. 2012)  på YouTube 

platformen, hvilket udgør primærdata i denne afhandling.  Det er dog vigtigt, at være opmærksom 

på bias i forhold til indsamling og fortolkning af data, som knytter sig til observatøren. 

Observatørens person og givne præferencer kan påvirke data, og det stiller store krav til 

observatørens person og integritet at arbejde med kvalitative metoder. Det er vigtigt at observatøren 

forholder sig åben overfor denne problematik. Derfor foregår indhentning af data ud fra en tilstræbt 

objektiv position.  

 

Fordele: 
Der er mange fordele ved en netnografisk metode, ikke kun som forsker, men også for en 

markedsfører, der vil studere indhold på forskellige ”online” platforme for at optimere marketing.  I 

takt med den stigende betydning som internettet spiller i forbrugernes liv, er det af stor betydning at 

kunne skaffe sig viden om den kultur, det indhold og de kommunikationsformer som er 

kendetegnende for de forskellige platforme. Markedsføreren skal have indsigt i, ønsker, behov, 

beslutningsprocesser hos forbrugeren og viden om hvordan forbrugere påvirker hinanden. Med en 

netnografisk undersøgelse har markedsføreren mulighed for at analyse indhold, som har stor værdi 

for virksomheder som beskæftiger sig med ”online” platforme. Data er frit og let tilgængelig og 

derfor er indsamlingsprocessen forbundet med få omkostninger.  

 

Den netnografiske metode er en kvalitativ metode og adskiller sig fra andre traditionelle kvalitative 

markedsundersøgelser ved, at den netnografi metode er mindre påtrængende, da en netnografisk 

undersøgelse tager afsæt i en online observation, som ikke er fabrikeret af markedsføreren. Det er 

således muligt at opnå et mere ”realistisk” og uformelt billede af indhold, som ikke filtreres af 

hensyn til forsker og markedsfører, og en netnografisk indsamling af data giver et vindue indtil 

interaktionens naturlige omgivelser. (Kozinets, R. 2002) Indholdet på nettet er skabt til deling for 

alle og dermed har brugeren umiddelbart ikke en forsker eller en markedsfører at tage hensyn til. 

Markedsførende indtager en mere usynlig position. Dette forhold er med til at mindske bias i 

forhold til at deltage i en undersøgelse. 
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Fordelen ved anvendelse af en observationsmetode er muligheden for måling af den faktiske adfærd 

i disse YouTube. Dette medfører en reel indsigt i YouTube fænomenet. (Malhotra, K.N. et al 2012) 

Gennem denne metode er det muligt, at undersøge data som de viser sig og tolke på de ønsker, 

behov og beslutningsprocesser som udspiller sig. Denne indsigt giver stor værdi, da meget af vores 

adfærd i dag foregår online og flere marketingstrategier tilrettelægges og udføres i de online 

miljøer. Samtidig er indsamlingsprocessen forbundet med få omkostninger i forhold til at indhente, 

da alt data materiale ligger tilgængeligt, gratis på de sociale media platforme, dog er det en 

ressourcekrævende proces at sætte sig ind i materialet.   

 

Ulemper: 
Ulemperne ved netnografi skal henføres på sit snævre fokus på kun online fællesskaber og det kan 

være nødvendigt, at anvende andre metoder (interview) for at få mere dybdegående informationer. 

Ligeledes spiller forskeren eller markedsførerens kompetence en væsentlig rolle for udbyttet. Der er 

behov for dygtige analytiske forskere eller markedsførere, som kan udarbejde systematisk 

indsamling af data, analyse og kunne omsætte til brugbare resultater. Idet data er så afhængig af de 

personlige kompetencer er der er tale om subjektive data, som kan være vanskelige at generalisere. 

(Kozinets, P. 2002) Ligeledes er der online uanede mængder af tilgængeligt data og det kan være 

vanskeligt at indsnævre fokus. 

 

Observations undersøgelser anvendes sjældent alene i en opgave. Imidlertid er denne metode den 

eneste teknik til indhentning af primærdata i denne afhandling. Dette medfører at de tolkninger i 

form af for eksempel underliggende motiver, anskuelser, attituder og præferencer, der lægges ned 

over observationerne f.eks. ikke umiddelbart kan bekræftes. Sædvanligvis kan data der opnås ved 

observation være vanskelige at gentage. Den enografiske metode giver dog mulighed for at gense 

observationer. Dog er det vigtigt at påpege, at interviews med YouTuber og Subscribers vil have 

nuanceret observatørens fortolkninger og bidraget med yderligere indsigter. Observationer foretaget 

i denne afhandling skal opfattes som et øjebliksbillede, af et givent fænomen og en situeret 

fortolkning. Dette er naturligvis vigtigt, at inddrage dette element i analysen (Malhotra, K.N. et al. 

2021) og kun gentagne studier kan bekræfte eller afkræfte de tendenser denne afhandling giver.  
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Valg af undersøgelses cases:  
Afhandlingen tager udgangspunkt i kosmetik branchen. Kosmetik branchen omhandler produkter 

som cremer og forskellig makeup produkter. Med udgangspunkt i kosmetik branchen er der også 

kun blevet udvalgt YouTubers, som udvikler ”content” omkring kosmetik til deres YouTube kanal. 

Til undersøgelsen af afhandlingens fænomen, er der blevet udvalgt tre YouTuber som udgør denne 

afhandlings empiriske case materiale.  

 

De tre cases er: 

 

• KathleenLights (KL):  Kanal oprettet: 26. januar 2013 

• Chloe Morello (CM):  Kanal oprettet: 5. marts 2012 

• Jaclyn Hill (JH):   Kanal oprettet: 7. september 2010 

 

Observationsprocessen: 
Dataindsamlingen via observation er foretaget løbende under hele afhandlings processen med særlig 

fokus fra 1. februar 2016 til og med 29. maj 2016. Udover dataindsamlingsperioden har det været 

nødvendigt at indhente ældre data for at undersøge og markere visse pointer, hvilket er muligt idet 

data er tilgængeligt online. Der er i gennemsnit blevet brugt seks timer pr. uge til observation af 

fænomenet. Dataindsamlingen har bestået af observation af videoer, gennemlæsning af 

kommentarfelter, observation af billeder og indslag foretaget af YouTubers og subscribers. 

Processen kan deles i to, hvor den første observationsfase har været eksplorativ hvorimod der i fase 

2 er tale om en fokuseret observation og indhentning af data i forhold til en valgt analyseramme, 

som opstilles senere i afhandlingen. Med inspiration fra semistrukturerede interviewmetoder, vil jeg 

kalde det for en semi-struktureret observations undersøgelsesmetode. 

 

Sekundært data: Teori 
Til besvarelsen af denne afhandlings problemformulering, er der blevet fortaget en desk research 

(Malhotra, K.N. et al. 2012), til undersøgelse og besvarelse af afhandlingens fænomen. Denne 

tilgang giver mulighed for, at gå i dybden med et fænomen og de ansatser der teoretisk kan 

anvendes til analyse.  
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Desk research 
Sekundærdata er indhentet via fagbøger, internetrelateret kilder, rapporter og gennem Business 

Source Complete. Forskellige teoretiske tilgange er anvendt, herunder relations teori, 

forbrugeradfærdsteori, netværksteori, kommunikationsteori, neuromarketings teori og 

marketingsteori for at få et indblik i, til forståelse og analyse. Det skal noteres, at det valgte 

fænomen, relationen mellem YouTuber og subscriber er et forholdsvis nyt forskningsobjekt og der 

eksisterer ikke meget forskningsmateriale indenfor dette område. Derfor vil der blive anvendt 

allerede eksisterende teori til at belyse dette fænomen og sætte det i en virksomhedskontekst.  

 

Netværks og kommunikationsteori skal skabe et overordnet overblik over hvor YouTube netværket 

mellem YouTuber og subscriber ser ud. Samt hvordan kommunikativ struktur udspiller sig i dette 

netværk. Relationsteorien vil tage udgangspunkt i Susan Fourniers model og teori om Consumer-

brand relationship model. Her opstilles fem parametre til vurdering af om relationen mellem 

YouTuber og subscriber er stabil og holdbar. Forbrugeradfærds og neuromarketing teori skal skabe 

en forståelse for, hvordan relationer har indvirkning på forbrugeradfærden. Her vil der blive udvalgt 

relevante perspektiver til forståelse af det undersøgte fænomen. Til sidst vil der opstilles en 

gevinstmodel baseret på parametre, der i forbrugeradfærdsteorien er vigtige, for at øge ens 

virksomheds performance. På basis er den overstående analyse, vil marketingsstrategisk teori 

hjælpe til en opstilling af en strategisk anbefaling til en mulig inkorporering af YouTubers.  

 

Kvalitetskriterier: 
Efter en gennemgang af valgt metode til indsamling af empiri og teori, er det vigtigt at opfylde 

forskellige kvalitetskriterier, for at kvalitetssikre undersøgelsen.  

 

Kohærens og konsistens: Afhandlingens kohærens og konsistens afspejler dens sammenhæng og at 

begrebernes, metoden og teorien anvendes på en ensartet måde. Der er skal være en logisk 

sammenhæng mellem de enkelte dele. Metode og teoriapparat er valgt i overensstemmelse med 

problemformuleringen, for at få den bedste sammenhæng i afhandlingen.  

 

Gennemsigtighedskriterium: Der skal for læseren væren en gennemsigtighed i forhold til formålet 

og udviklingen gennem afhandlingen. Der vil blive tydeliggjort gennem hele afhandlingen hvordan 
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de forskellige elementer hænger sammen og hvorfor der er blevet taget de valg, der er blevet taget 

til undersøgelsen af det valgte objekt. Dette skal sikre at læseren hele tiden har en forståelse for de 

beslutninger, er der blevet taget.  

 

Validitet: Handler om afhandlingens gyldighed. Validiteten skal sikre, at det der måles, vil blive 

målt. Afhandlingens undersøgelse har fokus på relationen mellem YouTuber og subscriber som 

fænomen. Den valgte metode og teori og de forbehold der tidligere er beskrevet i forhold til valg af 

metode er med til, at sikre afhandlingens gyldighed. Det er dog vigtigt, som også tidligere nævnt, at 

være opmærksom på bias i forhold til indsamling og fortolkning af data som knytter sig til 

observatøren. Observatørens person og givne præferencer kan påvirke data. Det er vigtigt at 

observatøren forholder sig åben overfor denne problematik og der undersøges ud fra en tilstræbt 

objektiv position.  

 

Reliabilitet: Handler om afhandlingens pålidelighed. Ens undersøgelses metode skal være 

veldefineret, så en anden vil kunne gentage processen og få samme resultater. Den anvendte metode 

og teori er defineret og gennemgået således, at andre vil kunne anvende samme struktur til 

undersøgelse af YouTube fænomenet. Dog skal det anføres, at YouTube netværket forandrer sig 

med eksponentiel fart og er i konstant udvikling og vil medføre nye forståelser af fænomenet.  

1.5 Ambitioner med kandidatafhandling 
Formålet med denne kandidatafhandling er, at indhente viden om og skabe en indsigt i et voksende 

fænomen og sætte det ind i en marketings perspektiv. Målet er at få indsigt i hvilken indflydelse 

dette fænomen har på forbrugeradfærd og hvilket potentiale dette har for fremtidige 

marketingsstrategier. Målsætningen for denne afhandling er at gå i dybden med fænomenet og 

komme med anbefalinger til, hvor virksomheder strategisk kan drage nytte af dette.  

1.6 Kandidatafhandlingens struktur 
Strukturen for afhandlingen metaforisk beskrives som værende et timeglas. Afhandlingen starter i 

helikopterperspektiv, hvor der bliver sat fokus her og nu. Situationsanalysen skal være med til at 

klargøre hvilke udfordringer, virksomheden står overfor i dag, samt hvilke muligheder den har.  

 

Efterfølgende snævres fokus ind og YouTube platformen og netværket vil blive præsenteret, for 

efterfølgende at blive snævret helt ind til en analyse af fænomenet, relationen, som er objektet for 
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undersøgelsen. Herefter udvides fokus og fænomenet vil blive analyseret i forhold til 

forbrugeradfærd, hvilket udvise med anbefalinger til et potentielt samarbejde mellem YouTuber og 

virksomheder.. Til sidst rundes afhandlingen med en perspektivering.  

 

 
 

For at kunne besvare problemformulering har det været essentielt, at have den empiriske analyse 

først og en efterfølgende teoretisk analyse. Det er her den hermeneutiske cirkel giver mening og at 

der i udarbejdelsen af denne afhandling har været bevægelser mellem delene for at forstå helheden. 

Det er således altid et valg hvordan en undersøgelse præsenteres meningsfuldt og i denne 

sammenhæng vil denne afhandling ikke følge de gængse opstillinger med en lineær proces, teori, 

data og analyse.  

 

Det har i arbejdet været vigtigt at observere og uddrage samt knytte teori til observationer. Som 

nævnt er fænomenet i denne afhandling relativt nyt forskningsobjekt og derfor vigtigt at stille sig 

åben overfor de observationer der er foretaget. En senere undersøgelse har på baggrund af denne 

afhandling mulighed for at opstille hypoteser og arbejde mere traditionelt.  

 

Undersøgelsesobjektet har på forhånd været klart defineret, men hvordan undersøgelsen ville forme 

sig er ukendt. Derfor er forskellige teorirammer anvendt undervejs for at samle dele til en 

helhedsopfattelse af YouTuber og marketing.  

 

Situationsanalyse 

YouTube 

Relations analyse 

Netnografisk undersøgelse 

Forbrugeradfærd 

Anbefaling 

Perspektivering 
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2. Netnografisk undersøgelse 
 

For at få indblik i det univers der kendertegner YouTuber har jeg anvendt en netnografisk 

undersøgelse. Jeg vil her uddybe anvendelsen af denne metode idet den kræver stringenthed i 

forhold til undersøgelsens kvalitet.  Netnografi er en sammentrækning af internet og etnografi og 

handler om at observere indhold på nettet og er en relativ ny metode som har til formål at studere on 

– line baserede platforme. 

 

Det klassiske etnografiske feltarbejde er en ofte anvendt metode inden for sociologi, kultur studier, 

forbrugerundersøgelser osv. Feltarbejdet er baseret på deltagelse og observation og hvor forskerens 

person og skarphed som instrument i feltarbejdet har en afgørende betydning. (Kozients, R. 2002)  

Netnografi adopterer den etnografiske undersøgelses teknik for at forstå kulturer og fællesskaber 

gennem ”computer-mediated communication” (CMC). Gennem den netnografiske metode 

analyseres den information der ligger tilgængeligt online, på f.eks. de sociale media platform. 

Robert Kozinets (2015) beskriver netnografi på følgende måde: 

 

”Netnography is the name given to a specific set of related data collection, analysis, 

ethical and representational research practices, where a significant amount of the 

data collected and participant-observational research conducted originates in and 

manifests through the data shared freely on the Internet, including mobile 

applications” 

 

En netnografisk undersøgelse analyserer alt fra ord, billeder, tegninger, lydfiler og videoer 

(Kozients, R. 2015) og måden som ord og billeder fremstilles på, i forsøget på at indfange en 

kulturel forståelse af erfaringer fra on-line social interaktion og indhold. (Kozients, R. 2015) 

2.1 De fem arketyper 
Kozinets (2015) betragter og definerer netnografi som en kunstart hvor kunsten er at få nedskrevet 

netværksbaserede sociale undersøgelser. Kozients opstiller 5 arketyper som kendetegner og 

definerer den netnografisk metode. Arketyperne præsenteres i nedenstående med tilknytning til 

denne afhandlings case – materiale.  
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1. Netnografi indeholder en deltager-observation: Som markedsfører, indtages der en observatør 

position og en deltagelses position.  

 

2. Netnografi søger at beskrive og teoretisere det menneskelige og teknologiske element, 

interaktion, sociale interaktion og oplevelse. Formålet med denne afhandlings netnografiske 

analyse er at få et indblik i YouTube – Subskriber relationen med henblik på en analyse af den 

indflydelse relationen har på forbrugeradfærden og herved i sidste ende på virksomheders 

succesrate.   

 

3. Netnografi fokusere udelukket på indhentning af data gennem internettet: Speciales data 

indhentes udelukkende gennem internettet. (YouTube, Twitter, Instagram og Snapchat) 

 

4. Netnografi skal overholde almindelige accepteret standarder for etisk online forskning: Det 

er vigtigt som undersøger at behandle data, selv om det er video at behandle data som humane og 

ikke som billeder og film. Forbehold er taget i forhold dette og er beskrevet nedenstående. 

 

5. Netnografi omfatter menneskelig intelligens og indsigt som en væsentlig faktor og del af 

dataanalysen og fortolkningen: En hermeneutisk tilgang er en del af anvendelse af netnografien 

og giver plads til indlevelse relateret til en given kontekst. 

 

Der er fordele og ulemper forbundet med anvendelse af den etnografiske metode, som i det 

følgende vil blive berørt. 

2.2 Seks trins metodiske undersøgelse 
Kozinets (2002) opstiller som guideline 6 trin til gennemførelse af en netnografisk undersøgelse. 

Artiklen er fra 2002, før YouTubes lancering i 2005, så derfor vil jeg supplere denne analyse med 

Kozinets’ (2015) ”Netnography: Redefined”. 

 

Entrée:  
Der er to indledende faktorer der er i fokus når der skal planlægges en netnografisk undersøgelse. 

Der skal være relevante forskningsspørgsmål som skal undersøges og her henvises der til denne 

afhandlings problemformulering. Der skal i relation til planlægning og udarbejdelse af 



Cand.Merc.EMF  Cecilie Frydkjær Frandsen 
Copenhagen Business School  1. juni 2016 

	   18	  

forskningsspørgsmål være relevante fora og i denne sammenhæng et relevant on-line platform at 

undersøge, nemlig YouTuber. De tre YouTuber blev valgt fordi deres kanaler har høj grad af 

aktiviteter og det derfor er muligt få stor indsigt i relationerne. Samtidigt har de tre YouTubers også 

et højt antal af subscribers og kan fungere som model for det potentiale der er ved at finde det rigtig 

match mellem YouTuber, subscribers og virksomhed. 
 

Datacollection:  
Data indsamlingen vil tage udgangspunkt i de videoer YouTubers laver og lægger ud på deres 

kanaler. Ligeledes er der fokus på kommentarfeltet under videoerne, som anvendes af brugere og 

subscribers. Der indhentes også materiale fra YouTubers aktivitet på andre platforme som Twitter 

og Intragram som led af dataindsamlingen.  Dokumentation af empiri vil i dette speciale vises via 

links, minuttal fra video og screenshots. Data indsamling vil have fokus på tre hovedelementer: 

YouTuberen, subscribers og virksomheden. Data indsamlingen har et eksplorativt og kvalitativt 

sigte og er foregået ved daglige observationer på platformen og ved at lade det konkrete indhold på 

kanalen medvirke til fordybelse. Indsamlingen af data har været en løbende proces for herigennem 

at få indblik i den kultur som er kendetegnende for de tre valgte YouTubers. 
 

Analysis:  
 I relation til analysen er det nødvendigt at opstille nogle paramenter som danner ramme om 

analysen, for ikke at blive overvældet af data. I dette speciale er der med inspiration fra Fournier 

(1999) valgt en analyseramme hvor data der viser ”commitment”, ”Interdependence” Intimacy”, 

”Love/Passion” og ”selfconnection” danner rammen om analysen. Ligeledes er der indsamlet data 

som viser virksomheders engagement med YouTuber. 

 

Providing trustworthy interpretation:  
I den netnografiske undersøgelse er troværdighed mere betydningsfuld end validitet. Troværdig skal 

i denne sammenhæng opfattes om troværdighed i indsamling og behandling af data. Data fra 

netnografiske undersøgelser kan svære at generaliserer og må betragtes som materiale der øger 

forståelse for et givent område på et givent tidspunkt. Det er derfor vigtigt at metoden har sine 

begrænsninger, hvilket er beskrevet i metodeafsnittet. 
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Research ethics:  
Kozinets (2002) påpeger at data i den netnografiske undersøgelse ikke er data som er givet til 

markedsførende for at undersøge et fænomen Materiale i den netnografiske undersøgelse er ikke 

tilrettelagt for undersøgerens skyld i en undersøgelses sammenhæng. I den netnografiske 

undersøgelse er undersøgeren eller markedsførende til en vis grad usynlig. Kozinets (2002:8) kalder 

det: 

 

Netnographers are professional ”lurkers” 

 

 

Herved understreges den tiltrækningskræft og omstrithed som omkranser den netnografisk 

undersøgelse. Det rejser en række etiske overvejelser om materialer på online platforme skal 

betragtes som private eller offentlige? Det er derfor vigtigt at være meget opmærksom på de etiske 

aspekter knyttet til at bevæge sig på denne arena som undersøger, markedsfører og hvordan 

præsentere data. Kozinets (2002) pointerer at hvis undersøger og markedsfører ikke evner at 

balancere her, vil det være ødelæggende for platformen. Kozients ønsker af etiske årsager, at 

undersøgelser skal være så transparente som muligt.  

 

I denne afhandling har jeg valgt, at håndtere disse etiske aspekter ud fra følgende pejlemærker: 

 

• Da YouTube er en offentligt platform, til forskel fra flere af andre sociale medier, er 

medlemmerne af YouTube netværket bevidste om at deres kanaler er offentligt tilgængeligt 

for alle. De har en interesse i at deres kanaler besøges så meget som muligt. 

• I forhold til data, der stammer fra af Twitter og Instagram vil der kun blive hentet materiale 

fra profiler, som har taget aktiv del i en interaktion med de udvalgte YouTubers.  

• Alle subscribers navne, profilnavne og billeder vil blive sløret for at sikre anonymitet. 

• YouTubers vil ikke blive sløret, idet YouTubers har valgt at have en offentlig og kendt 

profil, derfor anses de som værende offentlig tilgængelige personer.    

• Som undersøgere denne afhandlinng er undersøgelsen blevet gennemført uden at min 

tilstedeværelse er kendt som undersøger/markedsfører. 
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Member checks:  
Kozients (2002) foreslår en procedure for at fremlægge data for de personer der er studeret. 

Formålet er transparens og sikrer dialog om resultaterne. Dette kunne bygge bro mellem marketing, 

virksomheder og YouTuber og medvirke til at optimere strategi. Dette har imidlertid ikke været 

muligt i denne sammenhæng og ligger ud over denne afhandlings ramme. 
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3. Situationsanalyse 
 

I dette afsnit vil markedet blive analyseret i forhold til, at få et situationsbillede af, hvilke 

udfordringer virksomheder stå overfor, når der er fokus på forbrugeren. Situationsanalysen vil først 

tage udgangspunk i forbrugeren og den position som forbrugeren har fået på markedet. 

Efterfølgende vil markedet blive introduceret via et kort historisk vue over marketings koncepter. 

Situationsanalysen vil blive afsluttet via ”Pull” og ”Push” paradigmerne, som angiver den 

kompleksitet som både virksomhed og forbruger befinder sig i. 

3.1 Kamp om opmærksomheden 
Det at være forbruger er ikke noget, man er født til, men indlæres gennem livet. Påvirkninger fra 

den kontekst som mennesket er en del af, familie, venner, medier, samfundsudviklingen mm. er 

faktorer, som er med til at forme mennesket som forbruger. Vores valg som forbrugere er såvel 

både bevidste, som ubevidste og påvirkes af sanselige indtryk fra omgivelserne. (Andersen, O.E, 

2011) Hver forbruger har sin unikke opfattelse, af brands og af produkter som vækker nysgerrighed 

og ønsker om flere informationer eller det modsatte.  

 

Forbrugeren bliver dagligt eksponeret overfor flere og flere marketingsstimuli og eksponeringen 

overfor reklamebudskaber er stigende. Markedsføreren prøver ihærdigt at få forbrugerens 

opmærksomhed gennem forskellige medier, som aviser, magasiner, tv, banner, internettet osv. Det 

foregår overalt og det er faktisk blevet vanskeligt at slippe for markedsføringsbudskaber. 

(Andersen, O.E, 2011) Der er i dag kamp om forbrugerens opmærksomhed med det resultat at 

mange forbrugere er begyndt, at opfatte alle disse budskaber som en slags støj, en voksende støjmur 

som er forstyrrende. Ligeledes har forbrugeren vanskeligt ved, at se forskel på de mange reklamer, 

som ligner hinanden, både i indhold, form, koncept og i valg af distributionskanal. (Jacobsen, P.Ø. 

et al. 2012) Tid, som er ledigt til at bruge på markedsstimuli er også blevet en mangelfaktor. 

Forbrugeres liv er fyldt med arbejde, familie og venner samt fritid og er presset på tid.  

 

Derfor skal et reklamebudskab have den helt rette timing, være tilgængelig på forbrugerens 

præmisser, for at få opmærksomhed og ikke blive betragtet som unødvendig støj og blive overset. 

(Jacobsen, P.Ø. et al. 2012) Samtidigt er det fysisk og mentalt umuligt at være eksponeret overfor 

alle de stimuli som tilbydes. Det er forbrugerens sanseapparat, der gør det muligt, at opfange stimuli 
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i omgivelserne. Denne proces er en slags filtreringsproces, som fravælger de stimuli som opfattes 

meningsløse og ikke passer ind i forbrugerens ideverden og interesseområde. Kun en lille del af de 

stimuli, som forbrugeren udsættes for, bliver sanseligt bemærket og af dem bliver endnu færre 

tilført bevidst mental opmærksomhed. Så selvom forbrugeren sanseligt udvælger nogle bestemte 

stimuli, er det ikke sikkert, de bliver mentalt bearbejdet og det har afgørende effekt på 

forbrugeradfærden. (Andersen, O.E. 2011) Det er derfor vanskeligt for virksomheder, at trænge 

gennem til forbrugerens perceptionsproces, og vanskeligt at differentiere sig fra konkurrenterne. 

Flere og flere brancher smelter sammen og differentieringen mellem produkterne er vage eller 

manglende. (Grønholdt, L. et al. 2006) Der er derfor i høj grad brug for at virksomheder tænker på 

alternative markedsføringsmetoder, hvorpå man kan eksponere forbrugeren overfor ens budskaber. 

(Grønholdt, L. et al. 2006) 

3.2 Forbrugermagt 
Forbrugeren har med teknologiens hjælp ændret sig fra at være passivt modtagende af 

markedsstimuli, til at være aktiv modtagende. Forbrugeren har i dag mulighed for at tage kontrol 

over hvilke marketingstimuli, som de vil eksponeres overfor, samt hvilke brands de vil interagere 

med. Forbrugeren efterspørger i stigende grad hurtige, enkle og effektive løsninger til deres 

informationssøgning af produkter og alt skal foregår når tiden er rigtig for forbrugeren. (Andersen, 

O.E. 2011) Det er dermed blevet en udfordring for virksomheder at markedsføre produkter på 

traditionel vis. 

3.3 Reklamer: Et irritationsmoment?  
. I en nyere undersøgelse, foretaget af ”World Federation of Advertisers” i samarbejde med ”We are 

Social”, påpeges det at forbrugere oplever reklamer som forstyrrende. Reklamerne leverer 

budskaber på det forkerte tidspunkt og til det forkerte publikum. Reklamerne tilfører ikke den rette 

værdi til forbrugeren, og har udviklet sig til at være et irritationsmoment. (Husmark01.solido.net. 

2015) I en anden undersøgelse ses det at 3 ud fra 4 danskere oplever at reklamerne fylder for meget 

i hverdagen. (Notat: Reklamerne overtager vores liv 2010) Der er således en stigende tendens til, at 

forbrugere opfatter reklamer og andre marketingsstimuli som et irritationsmoment. 

 

Adgangen til internettet indebærer imidlertid, at behovet for markedsstimuli kan ske på 

forbrugerens præmisser. Tendensen er at forbrugeren i langt højere grad, aktivt segmenterer efter 

virksomheder end det er virksomhederne der segmenterer efter forbrugeren.  
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Teknologien giver ligeledes forbrugeren nogle værktøjer til at kontrollere eksponering og dermed 

undgå irrelevante marketingstimuli. (Andersen, O.E. 2011) Forbrugeren har for eksempel mulighed 

for at anvende følgende værktøjer: 

 

Nej-tak til reklamer: ”Nej-tak” til reklamer sidder i dag på hver tredje danske postkasse. Her 

frabeder forbrugeren at få reklamer ind gennem brevsprækken. (Information.dk 2014) 

Robinsonlisten, som administreres af Indenrigsministeriet, betyder at forbrugeren kan undgå 

uanmodede personligt adresserede henvendelser, både i form af telefonopkald, breve og e-mails fra 

virksomheder. Omkring 900.000 danskere står på denne liste. (Andersen, O.E. 2011) 

 

Adblock: Adblock er et software program, der sletter bannerreklamer således at reklamer på 

internettet kan undgås. (Andersen, O.E. 2011) Fra en rapport udarbejdet af ”PageFair of Adobe” i 

2015, viser at omkring 198 millioner månedlige aktive brugere på verdensplan, benytter ”ad 

Blocks”. (The cost of ad blocking 2015) I Danmark findes der ikke nogle officielle tal for hvor 

mange danskere anvender programmet. Adblock Plus hævder, at knap 5 procent af net brugere i 

Danmark benytter sig af ad-block. Dog viser andre analyser og udtalelser fra flere forskellige 

mediehuse, at tallene er markant højere. (Finans.dk 2015) 

 

On-demand: On-demand konceptet, hvor forbrugeren selv bestemmer hvornår, der skal ses hvad 

på TV, er blevet mere udbredt end tidligere. Det er nemlig attraktivt for forbrugeren, at kunne se tv 

og film når det passer ind i en travl hverdag.  Herved undgås ofte reklame stimuli. On-demand eller 

streaming er blevet et godt alternativt til de traditionelle tv-abonnementer. DR Medieforsknings 

rapport fra 2015 om udvikling i danskerne brug af de elektroniske medier fra 2015, ses det at 

danskernes tv forbrug er faldende, et fald på 8 % over de seneste år. (Medieudvikling 2015) Det er 

især de unge der ser mindre tv og bruger on-demand tjenester.. Mange danske forbrugere bruger 

økonomi på tv abonnementer, hvor største delen af de kanaler der abonneres på, ikke anvendes. 

Mere end 90 % af danskerne betaler for mere tv end de bruger viser en undersøgelser fra 

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen. (Forbrug.dk 2014) og set i denne sammenhæng er der stort 

potentiale for udvikling af flere og nye ”on demand” koncepter i fremtiden, som tilrettes 

forbrugerens valg. 
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3.4 Ny teknologi: De sociale medier 
Udvikling af Internettet i tilbage fra 1960’erne, udvikling af ”Wold Wide Web” (www) i 1993, har 

været med til at revolutionere verdenen. Over en billion mennesker anvender internettet dagligt, til 

informationssøgning, til kontakt, til underholdning, til læring. Med internettet er det blevet muligt at 

arbejde hjemme fra , læse aviser, se tv, høre musik, få e-mails, GPS systemer, spille spil, interagerer 

med mennesker fra hele verden. (Chaffey, D. et al. 2012) Forbrugeren kan stort set være online 

overalt og anvende teknologien til flere og flere aspekter af livet. 

 

Vi har således bevæget os fra første generation til anden generation af tjenester udbudt på 

internettet. Web 1.0 konceptet forbandt computere, hvor konceptet ”Web 2.0 ” som har eksisteret 

siden 2004 forbinder mennesker. (Chaffey, D. et al. 2012) ”Web 2.0” består netop af en række 

interaktive redskaber og social kommunikations teknikker, så som blogs, podcasts og andre sociale 

netværks værktøjer. Det essentielle i ”Web 2.0” er dynamisk deltagelse og interaktion, hvor brugere 

deltager og opfordres til at skabe og medvirke til indhold, der tales om ”User-generated content.” 

(Chaffey, D. et al. 2012) Web 2.0 lægger vægt på, at forbinde mennesker og understøtte muligheder 

for samarbejde. Tæt relateret til Web 2.0 er de sociale medier. De sociale medier er med til, at 

understøtte en interpersonel kommunikation ved hjælp af internetbaseret platforme. (Chaffey, D. et 

al. 2012) Set ud fra en virksomheds perspektiv så repræsenterer de sociale medier både enorme 

udfordringer for markedsføreren, men også enestående muligheder.  

 

I en artikel af Amy Parsons (2013) beskrives de sociale medier som værende et online redskab til at 

skabe ”content” med meninger, perspektiver, indsigter og dette kan blive delt. De sociale medier er 

også kendetegnet ved at være ustrukturerede og fokuseret på at skabe samtaler, hvor information og 

interesser deles. (Parsons, A. 2013) Samtalerne foregår via blogs, diskussions fora, vlogs, 

vurderings sider, chat rooms og sociale netværks sider. De mest populære sociale medier er 

Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram og YouTube. (Waterhouse, R. 2015) (Parsons, A. 2013)  

De sociale medier skaber ”peer-to-peer” samtaler, om ”content”, og hvor man i populære termer 

”deler”, ”tagger”, ”liker”  indhold og skaber information sammen og mellem hinanden i et stort 

netværk. (Parsons, A. 2013) 

Markedsføreren står overfor udfordringer knyttet til udvikling og spredning af ny digital teknologi, 

kombineret med stigende magt som forbrugeren herigennem har opnået (Kotler, P. et al. 2012)  
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Ud fra en virksomhedsvinkel er det væsentligt at have indblik i det liv som dannes på de sociale 

medier og hvordan potentielle forbrugerene agerer når de er online. Virksomheder er meget 

interesseret i, at tage del i disse sociale netværk og skabe en lignende interaktion mellem dem og 

deres forbrugere, som forbrugeren har med online-venner, venner og familier. (Parsons, A. 2013)  

 

De sociale medier kan give virksomheder en vifte af muligheder overfor forbrugere. Som følge af 

de sociale mediers interaktive natur, kan en virksomheds generere samtaler, feedback og data 

informationer om og fra ens forbrugere. Dette kan støtte videreudviklingen af produkter og den 

service der tilbydes til forbrugeren og herved skabe en øget konkurrencefordel. (Parsons, A. 2013)  

Ligeledes er det muligt for virksomheden, at ”placere” information og aktivt deltage og forme 

interaktionen. Udfordringen for virksomhederne er, at de ingen kontrol har med de sociale medier, 

om hvordan deres placerede informationer formidles og tolkes af forbrugeren og mellem 

forbrugerne. (Parsons, A. 2013)  

3.5 Marketing: En kort fortælling   
Parallelt med de forandringer der sker i samfundet forandrer marketingsstrategier sig ligeledes. I 

dette afsnit vil jeg kort, give et overblik over hvordan marketing har ændret fokus som introduktion 

til den kommende analyse af YouTube platformen og den efterfølgende analyse. De forskellige 

tilgange er skabt og har udviklet sig i tæt tilknytning til de omgivelser, de optræder i og kan 

betragtes som et slags svar på, hvad tiden kalder på og påvirker måden at markedsføre på. 

(Heokstra, J. C. et al. 1999) De forskellige marketings paradigmer ses som en slags lineær proces, 

hvor det ene koncept afløses af et nyt koncept. 

 
The Product Concept: I starten af 1900-tallet lå fokus på masseproduktion. Virksomhederne leverer 

samme produkt til alle forbrugere og der var fokus på at markedsføre produkter ud fra tekniske 

beskrivelser.  

 

The Selling Concept: I begyndelsen af 1930’erne handlede det om at kunne sælge sit produkt. 

Sælgerbegrebet dukkede op og det var vigtig at overbevise en kunde om køb af produkt. Rollen som 

The	  
Product	  
Concept	  

The	  Selling	  
Concept	  

The	  
Marketing	  
Concept	  

The	  
Customer	  
Concept	  
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forbruger var ret passiv og forbrugeren var som sådan relativ anonym og blev betragtet som ”en 

genstand” man bare solgte sine produkter til.  

 

The Marketing Concept: I 1950’erne blev marketing konceptet introduceret. Her begyndte man at 

fokusere på forbrugerens behov og præferencer. Markedssegmentering blev prioriteret. Kunder blev 

inddelt i segmenter i forhold til præferencer og herefter blev produkter markedsført. I denne periode 

blev også de i dag, så kendte 4p’er udviklet også kendt som marketing mixet. Product, price, 

promotion og place var virksomheders førende strategi og ved den rigtige anvendelse kunne 

efterspørgslen stige. Det er imidlertid først i 1970’erne hvor marketingsprofessoren Philip Kotler 

udbreder de 4p’er at strategien for alvor slår igennem.  Marketing konceptet er baseret på en 

tænkning om den yderstyrede forbruger, som overfor markedsføreren betragtes som værende 

passiv. Dvs. markedsføreren har fuld kontrol over forbrugeren og forbrugeren opfattes som nem at 

manipulere med i forhold til diverse salgsbudskaber. (Andersen, O.E. 2011) Gennem tiden er der 

kommet flere og flere p’er til marketing mixet og i Kotlers bog fra 2009 operereres der med de 

7p’er og 2 supplerende p’er (Andersen, O.E. 2011) Disse udvidelser skal betragtes som en måde, at 

følge med de nye udviklingstendenser overfor de komplekse omgivelser der kendetegner markedet i 

dag, hvor teknologien, som tidligere nævnt har givet forbrugeren en ny rolle. 

 

The Customer Concepts: Det nyeste paradigme er i følge Heokstra et al (1999)”The Customer 

Concept”, hvor forbrugeren er helt i centrum. Her er der fokus på betydning af relationer. Til 

forskel fra marketing konceptet, hvor der er fokus på produkt kvalitet og som er salgs orienteret, så 

er der i ”Customer Concept” fokus på at skabe merværdi for forbrugeren. Det drejer sig nu om 

kunde tilfredshed, loyalitet og kundefastholdelse. (Grønholdt, L. et al. 2005) Denne udvikling 

skyldes den stigende konkurrence mellem virksomhederne, anvendelse af internet marketing og den 

stigende forventning fra forbrugerne. Forbrugeren er blevet mere synlig og krævende og langt mere 

kræsne. Forbrugerens købsadfærd er konstant under forandring. Det bliver sværere og sværere for 

virksomheder at tilfredsstille og gøre forbrugere loyale. Forbrugeren har pludselig fået flere 

valgmuligheder og det har i højere grad givet forbrugeren en større magt. (Grønholdt, L. et al. 2005) 

3.6 Push versus Pull  
Tiden hvor virksomhederne er i kontrol og enerådende kan bestemme hvad forbrugeren skal vide 

om produkter og brands er forbi. I hvert fald i følge artiklen: ”Markting is dead”. (Emery, D. 2012) 
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Her angives der at al traditionel marketing, så som reklamering, branding og kommunikation, er 

død. Forbrugerne bevæger sig væk fra at bruge traditionelle marketingbudskaber, ”Customers 

decision journey” har forandret sig. Forbrugeren er gået fra at være passiv modtager af 

markedsstimuli til at være en aktiv forbruger, som holder sig selv opdateret med produkt 

informationer, via internettet, via word-of-mouth. (Lee, B. 2012) 

 

Det er forbrugeren, der vælger hvilke produkter han/hun vil vide mere om, hvornår der skal søges 

efter information og hvor der skal ledes efter relevant information samt endelig om der er interesse 

for at vide mere. (Solomon, M. R. 2013) Denne tendens angiver at vi bevæger os fra et ”push” 

samfund til ”pull” samfund. Dvs. at virksomhederne ikke kan skubbe (push) et produkt på markedet 

og håbe på at forbrugeren passivt går hen og køber det. Virksomhederne skal i dag gøre sig 

interessante overfor forbrugeren og trække (pull) kunden til sig og gøre sig fortjent til at blive og 

forblive forbrugerens ven. (Andersen, O.E. 2011) Virksomheder må forholde sig til hvordan de kan 

komme i kontakt med forbrugerne og bevare deres opmærksomhed, samtidigt med at 

virksomhederne befinde sig i en konstant farezone for, at forbrugeren på hvilket som helst tidspunkt 

vil ”slå op” og vælge konkurrenternes produkter.  

 

Denne situation stiller krav til virksomheders marketingsstrategier og det er nødvendigt konstant at 

have blik for hvad der sker og tilpasse sine strategier til de nye tendenser eller også vil 

virksomheder finde sig efterladt tilbage. (Emery, D. 2012) Forbrugeren er aktiv og magtfuld og 

præget af forbehold overfor traditionel markedsføring og er dermed en kompleks gruppe også for 

det er muligt for forbrugeren via forskellige redskaber at opbygge en mur som værn mod de mange 

stimuli. Derfor skal man som markedsfører kun forvente at ramme forbrugeren, når forbrugeren 

ønsker at bruge tid på ens reklamer. (Grønholdt, L. et al. 2006)  

 

Forbrugeren placerer mere og mere tillid til andre forbrugeres anbefalinger end til virksomhedens 

markedsføring. Denne tillid knytter ikke kun an til nærmeste familie og venner, men også til online 

anbefalinger fra fremmede forbrugere. (O’Reilly, K et al. 2016) Tillid i et internet perspektiv er en 

svær størrelse, idet der findes mange falske identiteter og aktiviteter der opstår i kølvandet på nettes 

popularitet. Samtidigt er folk blevet mere og mere skeptiske, tillid er i dag lav som følge af 

regeringskriser, finanskriser. (Padua, D 2012) Imidlertid er tillid også en positiv faktor, der 
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kendetegner de sociale platforme. Udvikling af relationer og opbygning af tillid begynder mere og 

mere at ligne, det der kan opstå offline.  

Situationsanalysen har vist at virksomheder skal være i stand til at navigere på de sociale online 

platforme. Det er her forbrugeren bevæger sig hen og derfor væsentligt for virksomheder at 

orientere sig mod de sociale platforme. Spørgsmålet er hvordan det skal udformes og hvordan det 

kan inkorporeres i virksomheders marketingsstrategi. I det følgende afsnit præsenteres det sociale 

medie som er omdrejningspunkt for dette speciales problemstilling, nemlig YouTube platformen. 
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4. YouTube 
	  
Omdrejningspunktet for dette speciale er online redskabet ”YouTube”. I dette afsnit vil jeg gå mere 

i dybden med YouTube, platformen for afhandlingens undersøgte fænomen. Jeg vil beskrive og 

analysere hvilken præmis YouTube kanaler fungerer på.  

4.1 Hvad er YouTube? 
YouTube blev lanceret i februar 2005 af Chad Hurly, Steve Chen og Jawed Karim fra Paypal som 

kort efter i 2006 blev opkøbt af Google. YouTube er i dag verdens største videodelingsside. 

YouTube definerer sig selv på følgende måde: ”A community where people are entained, informed, 

educated and inspired through the sharing of video” (Schepp, B & D. 2009: 3) Fremkomsten af 

YouTube har medvirket til, at nedbryde de tekniske barrierer således, at almindelige mennesker på 

en nem måde kan dele og uploade videoer uden brug af høj teknisk viden, og tekniske redskaber. 

(Burgess, J. et al. 2010) Hermed er det i princippet muligt for alle at deltage aktivt i mediebilledet. 

YouTube platformen giver mulighed for via video at præsenterer materiale, som kan deles og ses af 

millioner af mennesker rundt om i verden. Noget der førhen kun var forbeholdt store tv-stationer 

med masser af kapital i ryggen. (Schepp, B & D. 2009) 

 

YouTube er derved en del af den bruger-førte revolution som udspringer af web 2.0. (Burgess, J. et 

al. 2010) YouTube kan ikke betegnes værende del af video business, men mere en praktisk og 

brugbar platform, der leverer materiale til ”content sharing”. Der er på YouTube platformen mere 

fokus på deling af verdslige og amatør udviklet indhold end leveringen af høj kvalitets produceret 

videoer. (Burgess, J. et al. 2010) I bogen: ”YouTube, digital media and society series” (Burgess, J. 

et al. 2010) bliver YouTube betegnet som: ”meta business” ud fra den betragtning, at YouTube kan 

indgå i strategier for markedsføring, ved at YouTuber evner, at forstærke værdien af information, 

både positivt som negativ, om for eksempel produkter, som kan gavne de originale skabere af 

produktet. (Burgess, J. et al. 2010)  YouTube platformen har ikke kun styrke set ud fra et 

underholdningsperspektiv, men også en del at et stort gennembrud på, hvordan vi deler erfaringer 

og oplevelser med hinanden. Dette giver i forhold til marketing nye vilkår og udfordringer i forhold 

til strategi. 
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4.1.1 En YouTuber: Hvem er det. 
På YouTube kan enhver frit oprette en brugerkonto, og herfra er det muligt at udvikle sin egen 

individuelle kanal. På kanalen er det muligt at udarbejde en kanalbeskrivelse der beskriver kanalen. 

Denne kanalbeskrivelse kan efterfølgende understøttes af videoer der uploades og herved skaber 

YouTuberen sin helt egen unikke kanal. Hver kanal er således et personligt udtryk for hvordan den 

enkelte YouTuber vælger at præsenterer sig selv på, brande sig selv på eller brande de budskaber 

som YouTuberen af forskellige grunde ønsker at videregive. Videoerne på YouTube - kanalerne er 

primært udviklet af private, individuelle brugere som vælger videoindhold og informationer. 

YouTuberen har således kontrol over eget indhold. YouTube er i sin natur enormt viral, da det også 

er muligt at anvende videoer fra YouTube på andre sociale medie platforme som blogs.  

 

De mange YouTuber på platformen danner tilsammen et fælles netværk bestående af mennesker fra 

hele verden, der er fælles om at dele indhold og kommenterer på indhold. (Jarboe, G. 2009) Der 

eksisterer forskellige typer af  YouTubere, alt efter hvilken interesse man har. I bogen: ”How to 

make money with YouTube” (Schepp, B. & D. 2009) er der defineret fem forskellige typer af 

YouTube konti: 

 

• Comedian: Kontotypen for folk der laver stand-up, parodier, satirer osv.  

• Director: Denne kontotype er for personligheder der skaber shows, der underholder og 

informerer på YouTube. 

• Guru: Denne type kanal handler primært om at lave ”how-to” videoer. Her besidder 

YouTuberen ofte en bestemt kompetence som deles.  

• Musician: Dette er stedet for musikkere og interesserede i musikbranchen. 

• Reporter: Denne type konto vælges hvis interessen er formidling. Her kan skribenter, 

reportere formidle om lokale, nationale eller internationale nyheder.  

 

Foruden disse fem typer af YouTube konti, har man også muligheden for at blive YouTube Partner. 

At blive YouTube Partner kan man enten søge om, eller blive tilbudt af YouTube, hvis man opnår 

enorm popularitet. En YouTube Partner kan aktivere indtægtsgenerering for videoerne på ens kanal. 

Her kan man blive sat i forbindelse med tusindvis af annoncører. Samtidig kan man også sælge eller 

leje sine videoer ud til seere. (YouTube.com) 
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Virksomheder er også begyndt at oprette kanaler, som har en mere business orienteret tilgang, på 

samme måde som andre sociale medie platforme anvendes, som led i forskellige marketings 

aktiviteter.   

 

4.1.2 En subscriber: Hvem er det 
Der eksisterer forskellige måder at være i kontakt med YouTubere på. Via den netnografiske 

undersøgelse (Se afsnit 2) af YouTube har jeg observeret følgende måder:   

 

• Bruger uden YouTube konto: Alle mennesker har mulighed for at se YouTube videoer. 

Der er ikke behov for et sign-up for at få lov til at se videoer.  

• Bruger med en YouTube konto: Med en YouTube konto har brugeren mulighed for at 

kommenterer på forskellige videoer, samt designe sin egen playliste af sin ynglings videoer. 

Man behøver ikke her at være subscriber til en bestemt kanal, for at kunne kommenterer 

• Bruger som er passiv subscriber: Det er muligt at være subscriber (tegne abonnement) på 

andres kanaler. Ved at være subscriber sikrer du at blive opdateret på de valgte kanalen. En 

passiv subscriber er en subscriber som er interesseret i at følge kanalerne uden aktivt deltage 

i den debat der forekommer.  

• Bruger som er aktiv subscriber: En aktiv subscriber deltager flittigt i debatterne og 

efterlader gerne kommentarer under videoerne.  

 

Relationen mellem subscriber/forbruger og YouTuberen spiller en vigtig rolle i YouTube universet, 

hvilket jeg senere vil komme ind på.  

4.2 User-generated content 
Fremkomsten af Web 2.0 og udviklingen af YouTube har bidraget til den store revolution indenfor 

”user-generated content”. Indholdet på YouTube er primært et bruger generet indhold, som opstår 

som følge af sammenskabelse mellem YouTuber og subscriber der via dialog generer indhold. Der 

er med YouTube og  ”user-generated content” sket en bevægelse væk fra den tid, hvor det 

udelukkende var virksomheder og store mediekoncerner som evnede at kreerer indhold til 

forbrugeren, til at forbrugeren har fået en væsentlig rolle ved at deltage i skabelsen af indhold. Der 

er skabt en helt ny social verden separeret fra den traditionelle virksomheds og medie verden og 
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hvor forbrugeren er aktiv og efterspørger ” user-generated content” frem for almindelige reklamer. 

(Kotler, P. et al. 2012)  

 

Denne efterspørgsel er et tegn på, som tidligere beskrevet at mange forbrugere har mistet tillid til 

den traditionelle markedsføring. Forbrugeren efterspørger derfor efter andre nye validerende kilder, 

der kan bidrage med informationer om produkter og brands. At opnå tillid er blevet vanskeligere for 

virksomheder. Tillid er i dag svær at opnå, men tillid til personer som den enkelte forbruger kan 

spejle sig i er stigende. Derfor er der sket en stor forøgelse i brugen og skabelsen af ”user-generated 

content”, i forhold til brand-generet kommunikation. (Padua, D 2012) Her er YouTube platformen 

dominerende og et eksempel på hvad tiden kalder på.  

4.3 Hvilke behov dækker YouTube platformen 
Indsigt i hvilke medier forbrugeren ønsker, at anvende er vigtigt i forhold til det pull-samfund 

(afsnit 3.6) som er kendetegnende. Begrænset tid, overflod af markedsstimuli gør at krav til medie 

valget vokser og skal stemme overens med forbrugerens behov. Teorien ”Uses and gratification” 

(Andersen, O.E. 2011) giver nogle bud på forbrugeres motiver for valg af forskellige medier som 

aviser, tv og internet. Teorien har sit afsæt i at betragte medier som produkter som opfylder et 

givent behov og forbrugerens medieanvendelse er bevidst og målrettet. Teorien påpeger at medier 

skal opfylde et eller flere behov: 

 

 
 

Susan Barnes påpeger ligeledes tre årsager til at forbrugere anvender ”computer-mediated 

communication” (Barnes, S. B. 2013) 

 

 
 

Fælles er information, relation og underholdning og i takt med fremkomsten af de sociale medier 

har relations faktoren fået større og større betydning. Forbrugeradfærden vil senere i denne 

afhandling blive analyseret i forhold til information, relation og underholdning.  

Information, viden, 
erkendelse 

Selvforståelse, 
indentitetsskabelse 

Integration,  
sociale relationer 

Underholdning, 
fornøjelse 

Interpersonal 
communication 

Information  
seeking Enterainment 
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4.4 YouTube: Populariteten  
I en digital verden med utallige mængder af informationer og behovet for troværdige informationer, 

spiller YouTuber en stor rolle. YouTube er en enorm populær social platform. YouTube har i dag 

over en milliard. Det svarer til at næsten en tredjedel af alle verdens internetbrugere anvender 

YouTube. YouTube har lanceret lokaleversioner i mere end 70 lande og man kan anvende YouTube 

på i alt 76 forskellige sprog. Hver dag bliver der set mere end hundrede millioner timers indhold på 

YouTube og der genereres afspilninger i milliardvis. Anvendelsen af YouTube stiger markant hver 

eneste år. Det antal timer personer bruger på at se videoer er steget med 60 procent, samt antallet af 

personer der dagligt ser YouTube er steget med 40 procent, fra år til år siden marts 2014. 

(YouTube.com: Statistics)  

 

Populariteten af YouTube ses også ved, at YouTuber i 2014 var verdens andenstørste søgemaskine 

kun overgået af Google. YouTube defineres egentlig ikke som en søgemaskine, men som en 

videodelingside, men alligevel har forbrugeren gjort platformen til en populær søgemaskine når det 

drejer sig om nytte og sociale behov. (Entrepreneur.com 2015) 
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5. YouTube: Et socialt netværk 
 

I dette afsnit vil jeg skitsere YouTube netværket, for bedre at kunne forstå hvordan den 

kommunikative strutkur ser ud og hvilken indvirkning den kan have. 

 

YouTube er en del af de mange online ”communities” der i dag eksisterer. Online ”communities” 

skal ses som værende et ”cyperplace”, hvor mennesker er i kontakt online med andre, engagerer sig 

i støttende og sociale relationer for understøtte den online aktivitet med mening, tilknytning og 

identitet. YouTube som ”community” skal ses som værende et socialt netværk. Et netværk består af 

noder (YouTuber, subscriber), som er knyttet sammen af relationer. (Solomon, M. R. 2013) 

Relationerne er i et YouTube netværk baseret på den fælles interesse indenfor kosmetik, hvor der 

deles holdninger, erfaringer, oplevelser og venskab. Jeg har dannet min version af hvordan dette 

sociale netværk ser ud, baseret på den netnografiske undersøgelse. Opstillingen af netværket er 

baseret på YouTuber – subscriber interaktionen, da dette repræsenterer afhandlingens undersøgelses 

fænomen. Det skal derfor noteres, at der også eksisterer relationen mellem subscriber – subscriber 

og YouTuber – YouTuber.  

 

 
 

 

YouTuber(

YouTuber(

YouTuber(

Subscriber(

Subscriber(

Subscriber(

Subscriber(

Subscriber(

Subscriber(
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5.1 Den kommunikative struktur 
Med web. 2.0 og ”user-generated content” har forbrugeren i høj grad opnået en vis magt. 

Virksomheder ejer ikke længere deres eget brand. Kendsgerningen er at virksomheder er udfordret 

på kontrollen af deres brand og at det er forbrugerne der ”ejer virksomheders brand” og via sociale 

netværk vurderer et brands kvaliteter. (Kolter, P. et al. 2010) Der er opstået en kollektiv magt hos 

forbrugerne, som kommer til udtryk via de sociale platforme. 

 

Kommunikation mellem YouTubers og subscribers kan karakteriseres ved alt fra ”1-til-1 

relationer”, ”1-til-mange relationer” og til ”mange-til-mange relationer”. (Kotler, P. et al. 2010) 

Kommunikationen har karakter af ”Word-of-Mouth” (WOM) processer. Det essentielle og styrken 

ved YouTube, er kommunikationen ”1-til-mange”. Det er her forbruger magten kommer til udtryk. 

En YouTuber har potentiale til at ramme millioner-af-visninger til andre brugere og subscribere på 

kanalen. Med udviklingen af kommentarfelt-funktionen til YouTubers video, så er interaktion på  

 

YouTube ikke længere kun en envejs kommunikation men også en en to-vejs kommunikation. Den 

mere traditionelle 1-til-1 kommunikation, er karakteriseret ved f.eks. virksomheder distribuerer sine 

budskaber via traditionel reklamering og herefter bliver brandhistorien udbredt i et 

forbrugernetværk på 1-til-1 basis, fra et medlem til et andet. Dette kan betegnes som Metcalfes lov, 

udarbejdet af Robert Metcalfe. Han anførte at styrken 𝑆!:! i et netværk med n medlemmer, med en 

1-til-1 struktur svarer til n2. Dvs. 

 

𝑆!:!   = 𝑛! 

 

 

Denne mere traditionelle kommunikation, anvendes i offline eller face-to-face.  

 

Potentialet i YouTube netværket er beskrevet i Reeds lov, som har perspektiveret hvordan 

kommunikationen foregår på de sociale medier. Her er styrken 𝑆!:! i et ”mange-til-mange” netværk 

med n medlemmer lig med 2n:  

 

𝑆!:!   = 2! 
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Hvornår styrken af et ”mange-til-mange” netværk er større end det traditionelle ”1-1” netværk kan 

set ved at indsætte forskellige værdier af n i t´ de to udtryk og sammenligne. Når n≥5 medlemmer 

ses det at: 

  

 

𝑆!:!   = 2! =   2! = 𝟑𝟐   >   𝑆!:!   = 5! = 𝟐𝟓 

   

 

Dette betyder at ”mange-til-mange” netværk har større styrke end 1-til-1 netværket når mere en 5 

medlemmer er i netværket: Se understående figur. (Kotler, P. 2010)  

 

 
 

Heraf kan udledes at YouTuber har potentiale til at nå flere millioner af andre brugere og 

subscribers, hvilket gør YouTube netværket enormt stærkt og magtfuldt.  Hvis vi accepterer 

konklusionen om at et brand tilhører forbrugeren, så kan brandet kun have succes, så længe 

forbrugerne taler om det. Samtaler om brands kan ses som værende de nye reklamer. (Kotler, P. et 

al. 2010)  

 

Ud fra dette speciales empiri og dermed observation af YouTube, ses der adskillige video hvor 

produkter og brands diskuteres, vurderes og eventuelt anbefales. Forbrugeren har her rig mulighed 

for at indhente information om produkter og brands via YouTube videoer. Det er karakteristisk at 

positiv omtale fra YouTubers påvirker subscribers til at acceptere fortællingen om 

brandet/produktet, og samtidig vil negativ omtale have modsat effekt. (Kotler, P et al. 2010) Herved 

fungerer dialogen og fortællingen der skabes om produktet, som en slags reklame. 
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6. Emotioner 
 

Som indledning til analysen af fænomenet og relationen mellem YouTuber og Subscribers er det 

relevant at komme med et teoretisk afsnit om emotioner, som vil bidrage til at indsigt i analysen. 

 

Det er vigtigt at skelne mellem emotioner og følelser. Emotioner er et udtryk for menneskers indre 

og kropslige tilstand. Emotioner er reaktioner der opstår i hjernen og er ofte en ubevidst og 

mekanisk reaktion på hændelser. Den opstår typisk ubevidst og før handling og hænger sammen 

med livsbetingelser. Følelser er en persons oplevelse af at være i en aktuel emotionel stadie og er 

modsætning associeret med den bevidste del af hjernen. Følelser opstår naturligt og har ikke den 

emotionelle bagage. Vi kan således have emotioner uden at have følelser, men kan ikke have 

følelser uden også at have emotioner. (Ramsøy, T. 2015) 

 

Emotioner driver vores kognitive og adfærdsmæssige reaktioner, hvilket indebærer at emotioner har 

betydning for bl.a. forbrugeradfærd. Emotioner er i høj grad linket til handling og bevægelse. Jo 

stærkere emotionerne er, jo større sandsynlighed er der for at forbrugeren vil reagere og handle på 

disse emotioner. Kernen af hjernens evolutions system handler om, bevidst eller ubevidst, at 

maksimere belønning og minimere smerte. Emotioner har ifølge (Ramsøy, T. 2015) mindst fire 

funktioner: 

 

Emotioner kan fører til handling: Emotioner får os til at reagere på situationer. løbe væk, kæmpe 

tilbage, nærme os noget positivt eller får os til at slappe af. Emotionerne ”mærker” begivenheder og 

tilfører input til vores beslutningsproces system. Da emotioner er ubevidste, så guides vore valg 

lang tid før vi føler at vi bevidst foretager valg.  

 

Kognitive ændringer: Emotioner er også forbundet til ændringer i hjernen. Emotioner kan ændre 

måde at opfatte ting på. For eksempel så er ens præferencer til forskellige brands relateret til øget 

chancer for stimuli afsløring. Samtidig så fører en gentaget stimuli til mere positiv evaluering set i 

forhold til stimuli som ikke er blevet gentaget flere gange, hvilket omtales som ”mere exposure 

effect”. (Ramsøy, T. 2015) Ofte opfattes nye produkter med et vist forbehold, men en gentagende 

eksponering vil dette forbehold aftage. Produktet opleves mere kendt. (Ramsøy, T. 2015) 
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Emotioner som heuristisk og adfærdsmæssige genveje: Emotioner kan anvendes som genveje til 

vores beslutninger og handlinger. Ofte ubevidst. Vores hjerner laver nemlig genveje for at undgå 

kognitive anstrengelser og emotioner hjælper i høj grad til disse genveje. Emotioner skal her ses 

som adfærdsmæssige retningslinjer. De hjælper til hurtige evalueringer, valg og villighed til at 

betale for et produkt. (Ramsøy, T. 2015) 

 

Sociale signaler: Emotioner anvendes også som signaler til at forstå andre. Vi bruger for eksempel 

ansigtsudtryk til at kommunikere følelser og forstå følelser, hvilket ifølge forskere er et universel 

sprog mellem mennesker. Emotioner kommer også til udtryk gennem sprog, gennem vores 

intonation, fagter og ansigtsfarve. Disse emotionelle udtryk sker som resultatet af en ubevidst 

proces og evaluering. (Ramsøy, T. 2015) 

 

Viden om emotioner har stor betydning og et vigtigt værktøj når det handler om at fange 

forbrugerens opmærksomhed. 
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7. Analyse af relationen mellem YouTuber og 

Subscriber 
	  
I dette afsnit vil case materialet blive analyseret i forhold til denne afhandlingens undersøgelses 

fænomen.  Analysen vil have afsæt i den indsamlede empiri fra den netnografiske undersøgelse. (se 

afsnit 2) Her vil relationen mellem YouTubers og subscribers blive analyseret ud fra nedestående 

model inspireret af Susan Fourniers Consumer-brand Relationship model. Modellen er designet til 

at skabe en bedre forståelse af det forhold forbrugere har til de brands som de kender og bruger. 

(Fournier, S. 1998) Fourniers har gennem sin undersøgelser opstillet 6 parametre og i relation til 

denne afhandling vil 5 parametre blive anvendt i forhold til hvad, der kendetegner en stabil og 

holdbar relation.  

7.1 YouTuber-Subscriber Relationship Model:  
 

 
	  

YouTuber(
Behaviors(

Subscriber(
Behaviors(

YouTube'Rela+onship'
Quality'

Love/Passion'

Self:connec+on'

Commitment'
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7.2 Case 1: KathleenLights (KL) 
	  
Relationen mellem KathleenLights og hendes subscribers 
 

Commitment 

KL udstråler altid høj engagement både gennem den måde hun kommunikere på og hendes adfærd 

på kanalen. Hun har en fast regel om altid at oploade tre videoer om ugen. Et godt eksempel på 

hendes engagement til hendes kanal og subscribers er at finde i efteråret 2015. Her står hun overfor 

at skulle flytte, og derfor ville være fraværende på sin kanal. KL optog en masse videoer forud, så 

hendes subscribers mindst ville have to videoer om ugen, indtil hun kunne vende mere fast tilbage 

til hendes kanal. (KL 1: min: 5:00) KL er aktiv i hendes dialoger med subscriberne. Hun interagerer 

med dem både på YouTube, men også på hendes andre sociale medie platforme som Twitter, 

Instagram og Snapchat. (Bilag: KL: 1) Hun viser interesse og spørger ind til subscribernes 

personlige liv, deres behov og ønsker. Hun bruger energi og ressourcer på for at skabe et væsentligt 

”content” til hendes subscribers. Hun abonnerer for eksempel på en ordning, der hedder Ipsy Bag. 

Denne Ipsy Bag får hun hver måned og åbner foran skærmen, så hun sammen med subscriberne 

afslører, hvad der er i pakken. Hun er ikke altid selv begejstret for selve ordningen, men rådfører sig 

med hendes subscribers om hun skal fortsætte abonnementet, hvis de godt kan lide disse type 

videoer. (KL 2: min: 03:50) KL engagerer således aktivt subscriberne i udviklingen af kanalens 

content.     

 

KL har 2.176.983 subscribers i alt og antallet stiger stadig. Hun har i alt 177.682.479 afspilninger i 

alt. Gennemsnitlig er mindst 500.000 afspilninger på hver video og der er mellem 2.000 til 8.000 

kommentarer til hver video. Hendes subscribers er enormt engageret og det er især i 

kommentarfeltet, at man ser dette engagement. Subscriberne udviser stor støtte til hende og hendes 

kanal. KL har udarbejdet kosmetik produkter i samarbejdet med forskellige brands og subscriberne 

er meget interesseret i at købe disse produkter og derved støtte hende. (Bilag: KL: 2) Foruden dette 

så sender subscriberne også hende en masse gaver, postkort og breve, for at vise hvor meget de 

holder af hende og støtter hende. (KL 3; KL 4)   
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Interdependence 

Begge parter i denne case viser på mange måder afhængighed af hinanden. KL har gjort det at være 

”YouTuber”, til hendes levevej. Derfor er hun enormt afhængig af relationen til hendes subscribers. 

Afhængigheden kommer tydeligt til udtryk i hendes engagement til kanalen som ovenstående 

analyse viser. Subscriberne viser også afhængighed af KL. Subscriberne har muligheden for at følge 

andre YouTubers, men gennem deres affektion ses der en tydelig afhængig til hendes videoer. 

Afhængigheden ses også i forhold til subscribers behov for informationer og YouTubers 

anbefalinger knyttet til egen købs beslutningsproces. KL kanalen anvendes også som 

underholdningsforum i en stresset hverdag. (Bilag: KL: 3) 

 

Intimacy 

Det personlige aspekt er fremtrædende på denne kanal. KL har for eksempel en video serie som 

hedder Kat Chats. Disse videoer indeholder alt fra fortællinger om hendes liv, pinlige historier om 

drenge, Q&A videoer, samt mere alvorlige emner som hendes lidelse med angst og frygt. Videoerne 

inviterer subscriberne helt tæt på og der skabes et indtryk af at kende hende personligt (Bilag: KL: 

4) Subscriberne deler også egne personlige historier med KL (Bilag: KL: 5)  samt takker hende for 

at hjælpe dem, via de emner hun tager op og skaber debat om (Bilag: KL: 6) 

 

Love/Passion 

Kærligheden og passionen mellem KL og subscriberne fremkommer som funktion af det 

engagement og den intimitet der opstår i fællesskabet mellem KL og subscriberne. Men både KL 

(Bilag: KL: 7) og subscriberne (Bilag: KL: 8) er gode til at minde hinanden om, hvor glade de hver 

især er for dette fællesskab. KLs udtryk via personlighed og hendes humor virker enormt fængende, 

hvilket er noget subscriberne heller ikke ligger skjul på. (Bilag: KL: 9) Den affektion som er til 

stede på hendes kanal, er også med til at øge tilliden til hende og de anbefalinger hun kommer med 

om produkter. Når KL anbefaler et produkt så er dette produkt hurtigt udsolgt og svært at skaffe. 

Dette kommer for eksempel til udtryk gennem en anden Beauty YouTuber, som også har købt 

produktet på baggrund af KLs anbefaling. (KL 5: min: 09:56)  

 

Selfconnection 

Kommunikationen mellem KL og subscriberne er med til styrke selv identiteten hos både 

YouTuberen og hos subscriberne. Identitet opbygges i relationen til andre og KL skaber sammen 
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med subscriberne et tilhørsforhold et fællesskab og en identitet knyttet til en interesse for kosmetik. 

En interesse som udvikler sig til også at omfatte mere personlige emner og skaber et sammenhold 

om at stå også svære ting igennem sammen. 

 

Virksomhedernes samarbejds- og relations aktivitet med KathleenLights 
Samarbejdsaktiviteter: Virksomhederne er begyndt at arbejde sammen med KathleenLights og 

herved udnytte hendes popularitet. Her er der nogle eksempler på et samarbejde mellem KL og 

forskellige virksomheder: 

 

Samarbejde	   • Ofra Cosmetics: KL har i samarbejde med Ofra designet to Liquide 
Lipsticks: Miami Fever og Havana nights. (Bilag: KL: 10)  

• Colourpop: ”Where the lights is”; ”Where the night is.” (Bilag: KL: 
11) 

Rabatkoder	   • Rabatkoder: Rabatkoder til online shopping sider til subscriberne. 
(Bilag: KL: 12) 

Pr.	  liste	   • Pr Lister: KL er for eksempel del af ColourPops Pr liste. Her får hun 
tilsendt produkter, i håb om hun deler dem med hendes subscribers. 
(Bilag: KL: 13) 

Affiliates	   • Affiliates: KL er affiliate for Morphe Brushes (KL 6) Dvs. Morphe 
Brushed giver hende et tilskud for hver ny kunde, hun gennem sin 
kanal, der besøger deres hjemmeside.  

 

 

Relations aktiviteter: Virksomhederne anvender forskellige relations opbyggende aktiviteter for 

herigennem at opnå en god relation til KL.  

 

Opmærksomhed	   • Virksomheder husker KLs fødselsdag og ønsker hende tillykke med 1 
million subscribers. (Bilag: KL: 14) (Bilag: KL: 15) 

Happenings	   • Laver fester for at fejre både hendes succes og fødselsdag. (Bilag KL: 
16) 

Gaver	   • Sender personlige gaver. (Bilag KL: 17)  
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7.3 Case 2: Chloe Morello (CM) 
 

Relationen mellem Chloe Morello og hendes subscribers 
 

Commitment 
Chloe Morellos engagement i hendes kanal kan ses på flere forskellige parametre. Den første er 

hendes interesse og engagement i hendes subscribers. Hun deltager ofte i en 1-1 kommunikation 

med hendes subscribers. (Bilag: CM: 1) På samme måde ses subscribernes engagement også 

gennem kommentarfeltet. Interaktionen mellem CM og subscriberne er især for denne kanal 

fokuseret på deres fælles interesse indenfor kosmetik, men også indenfor andre områder som mode. 

På den måde ses der en stor involvering mellem CM og subscriberne, hvor de viser og tilfører værdi 

til relationen gennem denne fælles interesse. For eksempel kan en subscriber være interesseret i det 

tøj, CM bærer i videoerne og ønsker at vide mere om tøjet eller hvilken type neglelak hun har på. 

(Bilag: CM: 2) CM har 1.675.002 subscribers til hendes kanal. I alt har hun 120.492.833 

afspilninger. Gennemsnitlig har hun tit op mod 1 million afspilninger pr. video, (Bilag: CM: 3) 

hvilket viser at der er rigtig mange, der ser hendes videoer. Der er gennemsnitlig mellem 1.000 til 

3.000 kommentarer til hendes videoer, der viser at interaktionen i dette netværk er høj.  

 

Det er ligeledes kendetegnende for CM og hendes engagement, at hun er segmenterings orienteret. 

Hun følger tæt med i hvem hendes subscribers er og kommer fra. Hun har bemærket, at hun har en 

ret stor seer base i Mellemøsten. Så derfor skaber hun særlige looks designet specifikt til kvinder 

der går med tørklæde. (CM 1)  

 

Interdependence 

CMs kanal er baseret på teknik, tips og tricks og gode ideer til makeup looks. Kendetegnet ved 

hendes kanal, er at hun udarbejder især looks til de forskellige sæsoner samt forskellige ”celebrity” 

looks. (Bilag: CM: 4) Subscriberne er glade for disse typer af videoer og de efterspørger gerne flere 

af dem. (Bilag: CM: 5) Det er med til at opfylde deres behov for ideer til nye looks, samt et behov 

for at blive bedre til ens egen teknik indenfor makeup. Dette afspejler derved deres afhængighed til 

kanalen. (Bilag: CM: 6) CM er også meget afhængig af den relation hun har til hendes subscribers. 

Kanalen har medvirket til at hun fandt en levevej (CM 2) og har via kanalens popularitet fået tilbudt 

arbejde i samarbejde med forskellige virksomheder. De forskellige samarbejde hun har med 
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virksomheder, kommer til udtryk i afsnittet om hvilke forskellige samarbejdsaktiviteter 

virksomhederne har taget med hende.  

 

Intimacy 

Det ses ovenstående at CMs kanal er meget faglig orienteret indenfor kosmetik branchen. CM har 

valgt ikke at skabe en kanal, der involverer hendes personlige liv. Hun laver Q&A videoer med 

spørgsmål stillet fra subscriberne. Her fortæller hun lidt om hendes liv og hendes præference 

indenfor forskellige kategorier osv. (Bilag: CM; 7), men er ikke så detaljeret og går ikke i dybden 

med personlige detaljer, som man ser hos nogle af de andre YouTubers. Dog skaber disse typer af 

videoer, samt hendes tilstedeværelse på Snapchat og hendes engagement i 1-1 kommunikation, en 

følelse kendskab hos subscriberne. Foruden de meget fagligt orienteret videoer, så er hun god til at 

lave vlogs. Hun mange forskellige slags vlogs, som at følge hende en dag. (CM 3) Rejse vlogs (CM 

4) og mere professionelle/arbejdsrelateret vlogs. (CM 5) Hvis man har interesse for CM, så bidrager 

disse vlogs til at lærer hende endnu mere at kende, og giver muligheden for at kunne følge hende 

helt tæt.  

 

Love/Passion 

Det der især skinner igennem i relationen mellem CM og subscriberne, er hendes humor. Hendes 

sjove indslag i videoerne er med til at give subscriberne en positiv følelse og man får lyst til at se 

flere videoer.  Subscriberne udtrykker tit deres passion for hende, og at de nyder at se hendes 

videoer og hvem hun er som person. (Bilag: CM: 8) Da hun ikke er så personlig, som især er 

kendetegnet ved KL, så opstår kærligheden og passionen til CM gennem deres fælles interesse og 

hendes fængende personlighed.   

 

Selfconnection 

CMs videoer er orienteret mod kosmetik relateret emner. Derfor ses der især her at identiteten 

primært skabes ud fra den fælles interesse for kosmetik og CMs og subscribernes fælles mål om at 

have et netværk sammen der primært handler om kosmetik. Foruden dette så er CM rigtig god til at 

inkludere alle slags typer af kvinder, deres behov for make-up looks, hvilket også er styrkende i ens 

selv identitet. At her er der en kanal som også rammer mellemøstlige kvinders behov. 
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Virksomhedernes samarbejds- og relations aktivitet med Chloe Morello 
 

Samarbejdsrelateret aktiviteter: CM har arbejdet meget sammen med virksomheder. De 

samarbejdsrelateret aktiviteter som fremgår af hendes kanal er følgende: 

 

Samarbejde	   • L’Oreal: CM blev inviteret til at tilslutte sig L’Oreals team i Cannes 
for film festivalen. Her efter udarbejdet hun en masse looks, som blev 
set på den røde løber. (CM 6) (Bilag: CM: 10) 

• Vogue har inviteret hende til New York Fashion week i 2015. (CM 7) 
Foruden dette inviterede TresEmme hende til NewYork Fashion 
Week i 2016. (CM 8)  

Reklame	   • Reklame for Colgate: (Bilag: CM: 9) 
Pr.	  liste	   • Pr liste. CM får tilsendt en del Pr pakker fra forskellige virksomheder, 

som håber hun vil prøve og inkludere deres produkter i hendes 
videoer. (Bilag: CM: 12) 

Sponsering	   • Collaboration videoer med Juicy Couture parfume. Her kreerede hun 
to looks, samt hvilke parfumer der vil passe godt til hvert look. 
(Bilag: CM: 11)  

 

Relations relateret aktiviteter:  

 

Happenings	   • CM inviteres til stort event for Marc Jacobs: CM blev inviteret til et 
stort event af Marc Jacob i New York. (Bilag: CM: 13) 

Gaver	   • Da CM var i New York med Marc Jacobs, modtog hun også gaver 
både bestående af kosmetik produkter, men også tasker osv. (Bilag: 
CM: 13)  

 

7.4 Case 3: Jaclyn Hill (JH) 
 

Relationen mellem Jaclyn Hill og hendes subscribers 
 

Commitment 

Jaclyn Hills engagement til hendes kanal er ret stort. JH har lejet et ekstra hus, hvor hun har 

indrettet kontor og filmstue som anvendes til optagelse. Hun har dedikeret sin tid og liv til hendes 

kanal. Hun takker for eksempel nej til at deltage i New York Fashion Week med Sephora, fordi hun 

har tilkendegivet at dedikerer alt sin tid til hendes YouTube kanal og hendes subscribers og viser 
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herved sine subscribere, at de er vigtigste. JH er optaget af at forbedre hendes ”content” for at blive 

endnu bedre og vil give 110% til hendes subscribers. (JH 1) Hun er ofte i dialog med hendes 

subscribers om hvilke type videoer hun skal lave. Både hvilke video subscriberne ønsker at se som 

det næste, men også for at hjælpe JH med lidt inspiration til hvad hun skal lave. (JH 2: min: 02:15; 

JH: min: 02:20) Subscriberne viser også høj engagement i forhold til JH. JH har 3.005.056 

subscribers. Der er 231.172.609 afspilninger i alt og  der er gerne op mod 1 million afspilninger i 

gennemsnit pr. video. Antallet af kommentarerne varierer fra 7.000 til 17.000. (Bilag: JH: 1) JH er 

gerne i dialog med hendes subscribers, om alt kosmetik tips og tricks til almindelig konversation. 

(Bilag: JH: 2) Subscriberne viser også stort engagement i forhold til JH gennem de gaver hun får 

tilsendt fra dem. For eksempel havde en subscribers taget sig tid til at lave en Barbie dukke af 

Jaclyn Hill og sendte den til hende. (Bilag: JH: 3) Det gensidige engagement er med til at styrke 

relationen. 

 

Interdependence 

JH har opbygget hele hendes karrierer ud fra hendes YouTube kanal. Hun nævner gerne at det er 

hendes subscribers, der har hjulpet hende til den position som hun har opnået. (JH 4: min: 04:00) JH 

tager også gerne imod inspiration fra og råd fra hendes subscribers. For eksempel fik hun råd om 

hvordan hun skulle forene hendes nye hund med hendes allerede eksisterende. Herved viser JH at 

hun tager sine subscribers alvorligt. (JH 5: min: 01:25) Samtidig har subscribers  behov for 

information om kosmetik og har behov for den underholdning som  JHs videoer repræsenterer. 

Nogle subscribers ser gerne hendes videoer mere end en gang. (Bilag: JH: 2; Bilag: JH: 4) Dette er 

et tydeligt tegn på, at JHs kanal ikke kun blive brugt som informationskanal, men også som 

underholdning. Gennem denne aktive udveksling opstår der en relation præget af gensidighed. 

 

Intimacy 

JH deler gerne viden om alt i hendes liv. Som subscribers kender man til JHs mor, søster, mand og 

hendes veninder. Hun deler gerne at hun er vokset op med en far som hun opfatter som 

problematisk. (JH 6) (Bilag: JH: 5) Hun har også lavet videoer om et dårligt parforhold hun har 

været i, hvor subscribers reagerer med at dele egne private historier. Disse videoer fungerer som en 

slags hjælp for  subscribers med ting de selv knokler med. (Bilag. JH: 6)  
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Love/Passion 

Tilkendegivelse af positive følelser og kærligheds ytringer er på denne kanal høj. 

Tilkendegivelserne minder om tilkendegivelser som man typisk har til sin familie og til sine tætteste 

venner. Både JH og subscribers udtrykker konstant deres affektion til hinanden og hvor meget deres 

relation betyder. (Bilag: JH: 7) Kendetegnende for denne kanal er at JH og subscribers har skabt en 

masse slagord, der er med til at gøre relationen intim. Slagord som: Slay; Highlight on Fleek; 

Living, dying, breathing; (Bilag: JH: 8) Disse slagord er skabt internt i hvad hun kalder for hendes 

”YouTube-familie” og bidrager til den indre styrke, der er i relationen. Foruden dette er subscribers 

enormt støttende. De produkter som JH selv udvikler, for eksempel produktet: Champagne Pop (en 

highlighter), køber subscribers og det bliver enormt viral på de sociale medier. (Bilag: JH: 9) På 

grund af den høje efterspørgsmål, så gik hendes produkt Champagne Pop fra, at være et ”limited 

edition”,  til en del af Becca Cosmetics faste sortiment. (Bilag: JH: 12) Morphe Brushes valgte 

ligeledes at producere JHs øjenskygge-palette igen på grund af den høje efterspørgsel. (Bilag: JH: 

13) Tilliden udspringer i høj grad gennem den kærlighed der er til JH. Så hvis JH anbefaler et 

produkter, er sandsynligheden for det produkt er udsolgt kort tid efter ret stor. (JH 7: min: 01:30) 

Subscribers affektion til JH kan minde om den affektion som rettes mod berømte superstjerner.  

Subscribers bliver helt vilde når de møder hende, ser hende på gaden osv. (Bilag: JH: 10) JH udtaler 

også selv i et Instagram billede: ”…my relationship with my subscribers: Its more than just 

makeup” (Bilag: JH: 11) JH er blevet en enormt stor inspirationskilde for mange mennesker og 

loyaliteten til hende er stor.  

 

Selfconnection 

Kommunikationen mellem KL og subscribers  er med til at styrke selv identiteten for begge parter. 

KL og subscribers er blevet en vigtig en del af hinandens liv. Sammen har de dannet en lille 

YouTube familie. Engagementet og den gensidige kommunikation giver et fællesskab der er knyttet 

gennem kosmetik og har ført til en personlig ”online” relation, som tilfører mening for begge parter. 

Den gensidige passion over for hinanden er med til at udvikle dem som individer og sammen i dette 

netværk.  
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Virksomhedernes samarbejds- og relations aktivitet med Jaclyn Hill 
 

Samarbejdsrelateret aktiviteter: 

 

Samarbejde	   • Becca Cosmetics: JH har designet sin helt egen highlight Champagne 
Pop og der kommer snart en ny high-light fra JH (navn + udgivelses 
dato stadig ukendt) (Bilag: JH: 14)  

• Morphe Brushes: Har designet JH egen øjenskygge palette med JH 
ynglings farver fra brandet Morphe Brushes. (Bilag: JH: 15) 

• Gerard Cosmetics: JH har designet sin egen læbestift med inspiration 
fra Kylie Jenner. (JH 8: min: 00.50)  

• Sigma: JH har brugt hendes ynglings makeup børster fra brandet 
Sigma og sat dem sammen til hendes egen professionelle makeup 
børste sæt. (Bilag: JH: 16) 

Rabatkoder	   • Rabatkoder: Hun får tilsendt mange rabatkoder, som hendes 
subscribers kan anvende. (Bilag: JH: 17) 

Pr.	  liste	   • Pr liste: JH får også tilsendt produkter fra forskellige virksomheder i 
håb om hun vil inkludere dem i hendes videoer. Her er et eksempel 
fra Anastasia Beverly Of Hills. (JH 9)  

Affiliate	   • Affiliate: JH er affiliate for forskellige virksomheder. (Bilag: JH: 18) 
 

Relations relateret aktiviteter 

Ud fra observationer af JHs YouTube, Instragram og Twitter fremstår der ikke nogen synlig 

indikation på relations relaterede aktiviteter mellem JH og forskellige virksomheder. Dog fremgår 

det tydeligt på de videoer hun udsender via Snapchat, men grundet snapchats natur, så har det ikke 

været muligt at indfange disse videoer. 

7.5 Konklusion 
 

Case 1: 
 
KathleenLights 

KL holder rigtig meget af sin kanal og sine subscribers. Hun er allermest 
dedikeret til det frem for noget andet. Hun udviser stor loyalitet og er rigtig aktivt 
på sin kanal. Gennem hendes videoer har en personlig karakter og subscribers har 
følelsen af at være hende ven. Hun er enorm kreativ og lytter til hendes 
subscriber efter hvilke videoer de vil se. Hun er rigtig god til at investere i en 
masse nye produkter og viser alt fra både high-end til drugs-store kosmetik. KLs 
dygtiggørelse indenfor makeup kommer fra ren interesse og masser af øvelse. 
Subscriberne er begejstrede for KL, de finder hende morsom og nyder at se 
hendes videoer. De er enormt støttende overfor alt hvad hun præsenterer overfor 
dem. De støtter hende i hendes private og personlige forhold, samt hendes 
professionelle liv. 

Popularitet Antal subscribers = 2.176.983, Afspilninger i alt = 177.682.479 
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Case 2: 
 
Chloe Morello 

CMs kanal er høj grad orienteret mod kosmetik. Hendes videoer er mere 
dedikeret til tips og tricks. Hun enormt temaorienteret. Hun har fokus på de 
forskellige typer af personer, der ser hendes kanal. Hun er især kendt for at lave 
”famous celebrity” make-up looks. Foruden dette så samarbejder hun med masse 
andre YouTubers, både på hendes kanal, men også deres. Dette medfører til at 
hun bliver eksponeret over for flere på YouTube platformen. (Bilag: CM: 14) CM 
har taget fag på en makeup skole. (CM 9) Subscriberne deltager i dette netværk 
grundet fælles interesse, og det er CMs gode humør, sjove indfald osv. der gør 
hendes enormt underholdende at se på og man får kun lyst til at se mere. 

Popularitet Antal subscribers = 1.675.002, Afspilninger i alt =120.492.833 
 

Case 3: 
 
Jaclyn Hill 

JH har skabet et univers for ”make-up lovers”. Hendes unikke personlighed har 
gjort at relationen i dette netværk er enormt tæt, stærktog minder om den man har 
til sin nærmeste familie og venner. Der høj engagement i fællesskabet. JH og 
subscriberne er passionerede, loyale og elsker hinanden. Det skinner tydeligt 
igennem, at der er stor den gensidige og tilknytning til og kanalen. JH har næsten 
fået ”stjerne status” og bliver set op til af rigtig mange mennesker. Hun laver en 
masse forskellige videoer indenfor kosmetik verden og gør det mest baseret på 
subscribernes behov og ønsker. JH er selvudlært i makeup og har tidligere 
arbejdet som freelancer som makeup stylist og har arbejdet for MAC cosmetics 
og har derfor nogle professionelle færdigheder. (JH 10: min: 05:35)  

Popularitet Antal subscribers = 3.005.056, Afspilninger i alt = 231.172.609 
 

YouTuber-Subscriber Relationship Model, dannet med inspiration i Susan Fournier Consumer-

brand relationship model, har været ramme for analysen af relationen mellem YouTuber og 

subscribers. Der har været fokus op fem relevante parametre, som har været med til at vurdere hvor 

tæt relationen er mellem YouTuber og subscribers ud fra tre YouTube cases. Disse tre sociale 

netværks er alle baseret på den fælles interesse for kosmetik. YouTubers påfylder subscribers behov 

for information og viden. Dog er disse kanaler blevet til meget mere end en udveksling af meninger 

og erfaringer. JH og KL har især udviklet deres kanal til at have et personlig element. Det ses at det 

personlige element, styrker relationen mellem partner og gør dem tillidsvækkende. Der er blevet 

dannet et online venskab, hvor forbrugere samles for at dele en passion for kosmetik sammen. Et 

eksempel på dette ses i en video af JH, hun udtaler: ”get-ready with me” video: ”…So crab your 

makeup brushes, get a cup of hot the, and lets get ready together”. (JH 11: min: 0:35) Den tætte 

relation skinner igennem deres dialoger, hvor tilkendegivelser om affektion er tydelig. Subscribers 

støtter op om deres YouTubers både i deres professionelle liv, men også det private. Dette 

karaktertræk af YouTube netværket er med til at opfylde behovet for sociale relationer.  
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Til sidst ses det også, at alle tre kanaler også er underholdende. Subscribers morer sig og finder 

YouTubers underholdende at se på. De ser gerne videoerne mere end en gang. Dette kan 

sammenlignes med, når man ser ens ynglings Tv-serie mere end en gang. Dette er med til støtte 

behovet om underholdning og fornøjelse.   

 

Korrelationen mellem YouTubers popularitet, som skal ses i ”social capital” (se afsnit 8.2.1), 

subscribers aktivitet og det personlige element er stærk. Der ses en tydelig forskel i ”social capital” 

og i antallet af kommentarer af subscribers i de tre case kanaler. Det kan antydes, at subscribers er 

på udkig efter kanaler, hvor de kan få opfyldt en tæt og personlig social relation. Ud fra fundet data 

ses det også, at subscribers er langt mere påvirkelig af  JH og KL holdninger og meninger og at det 

har en indflydelse på deres forbrugeradfærd. Samlet er disse YouTube netværk med til at opfylde en 

masse forskellige behov, set ud fra uses and gratification teorien. (se afsnit 4.3) Essentielt er dette 

med til, at skabe en stærkt, tillidsvækkende og tæt relationen mellem YouTuber og subscribers.   
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8. Forbrugeradfærd 
 

Jeg har indledt dette speciale med en situationsanalyse med fokus på kampen om forbrugerens 

opmærksomhed, forbrugerens stigende magt, YouTube platformen og en netnografiske 

undersøgelse af relationen mellem konkret Youtuber og subscriber og virksomheders position 

knyttet til de tre ”Beauty YouTuber”, som udgør dette speciales case materiale. I dette afsnit, er der 

fokus på forbrugeradfærd i relation til behov for information, behov for relation og behov for 

underholdning, som er brugeres primære motiv for at subscribe til YouTube. I takt med den 

stigende interesse der er for YouTuber er det væsentligt at virksomheder har indsigt i og forståelse 

af platformen, når virksomheder ønsker at markedsføre sig via YouTuber. Markedsføreren skal 

have indsigt i den oplevelsesverden der er kendetegnende for YouTubers for udføre relevant 

markedsføring. 

 

Studiet af forbrugeradfærd kan defineres på følgende måde: 

 

”It is the study of the processes involved when individuals or groups select, purchase, use or 

dispose of products, services, ideas or experiences to satisfy needs and desires” (Solomon, M. R. 

2013) 

8.1 Referencegrupper  
Der er med YouTube platformen skabt et medie der nemt og bredt kan kommunikere med millioner 

af mennesker globalt, hvilket giver mulighed for, at markedsføreren kan påvirke forbrugere i deres 

beslutningsproces og købsadfærd. Set fra Reeds lov har YouTubers mulighed for, at nå ud til mange 

subscribers om produktinformation. Det fremgår af den netnografiske undersøgelse, at YouTubers 

skaber et stort aktivt netværk omkring deres aktiviteter. (se afsnit 7.5) Mennesker er sociale 

væsener og har altid søgt sammen i forskellige former for fællesskaber. Mennesker søger ofte efter 

relationer, der minder om en selv eller som repræsenterer noget at se op til. Den primære motivation 

i beslutningsprocesser er præget af ønsket om at passe ind og identifikation med attraktive grupper. 

(Solomon, M. R. 2013) Vi indretter ofte vores adfærd efter de personer, som vi godt kan lide. 

(Andersen, O. E. 2011) Samtidig har vi også en tendens til at give mindre kendte personer, som 

YouTubers, indflydelse, da de fungerer som et symbol på os selv. (Kotler, P. et al. 2010)  
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En YouTube kanal medvirker til, at opfylde menneskets behov for et tilhørssted og YouTuber 

tildeles herved en vis indflydelse på forbrugeradfærd. Det fremgår også af den netnografiske 

undersøgelse og teorien om ”Uses and gratification”  beskrevet i afsnit 4.3, at de anvendte 

YouTuber cases opfylder subscribers behov for information, relation og underholdning. Derfor 

besidder YouTube platformen en helt særlig magt, som kan defineres som værende en 

referencegruppe, som kan påvirke forbrugers beslutningsproces og efterfølgende købsadfærd. 

 

En referencegruppe: ”Er en virkelig eller symbolsk gruppe eller person, der har indflydelse på en 

forbrugers holdninger, opfattelser eller adfærd”. (Andersen, O.E. 2011) 

 

En referencegruppe rummer sociale eller relationelle interaktioner som forbrugeren indgår i og hvor 

forbrugeren adfærdsmæssigt påvirkes af andre forbrugere. (Andersen, O.E. 2011) Det er ikke alle 

grupper, der har lige stor indflydelse på den enkelte forbrugers købsadfærd. Generelt er påvirkning 

af adfærd og køb afhængig af tre faktorer: Typen af gruppen, typen af indflydelse og typen af 

produktkategori som nedenstående vil blive uddybet.  

 

Typen af gruppe 

Andersen (2011) definerer fire typer af grupper formel/uformel og primær/sekundær. YouTuber og 

deres netværk kan karakteriseres som en uformel gruppe, hvor deltagerne har spontan kontakt med 

hinanden og gruppen er uden fast struktur og regulering. Ligeledes kan YouTube netværket 

betegnes som værende en primær gruppe. Den primær gruppe har hyppigt kontakt til hinanden og 

der eksisterer en høj grad af intimitet. Ud fra den netnografiske undersøgelsen af YouTube, ses det 

at der konstant er kontakt mellem medlemmerne i netværket og at delinger af personlige historier 

ikke er ukendt. (Andersen, O.E. 2001) Der kan imidlertid diskuteres hvorvidt YouTube platformen 

også kan fungere som en formel gruppe. Det fremgår af case materialet, at der eksisterer en fast 

struktur og rollefordeling mellem YouTuber og subscribers og dermed er der en ansvarsfordeling 

mellem input og output. Dog anvender Andersen (2011) den formelle gruppe til at beskrive som 

grupper bestående af bestyrelser med nedskrevne processer og ansvarsfordeling. (Andersen, O.E. 

2011) Forståelsen af denne kombination uformelle og primære gruppe er rigtig interessant. Før 

udvikling af web 2.0 var disse typer grupper mere kendt som ”face-to-face” interaktioner, knyttet til 

familierelationer og venner grupper. Med udviklingen af web 2.0 og de sociale medier, er det 

muligt at være i en ”nul-afstands verden”, hvor mennesker tit samles i et fællesskab ud fra en 
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kollektiv interesse. (Andersen, O.E. 2011) Som her i dette speciale er kosmetik kanaler på 

YouTube. Som her i denne afhandling hvor kosmetik kanaler samler mange aktører og hvor 

karakteren af gruppen eller netværket har stor evne til at påvirke købsadfærd. 

 

Former for indflydelse 

YouTuber har potentiale til at nå rigtig mange brugere hvilket case materialet også viser og dermed 

har YouTuber stor indflydelse. YouTuber har dermed stor magt. ”Social power” (Solomon, M.R. 

2013) er evnen til, at påvirke andres adfærd. YouTubers evne til at påvirke subscribers 

forbrugeradfærd er essentiel i forhold til et muligt samarbejde mellem virksomheder og YouTubers.  

Evne til at udøve indflydelse kan have karakter af at være informativ, komparativ eller normativ og 

er ofte overlappende, hvilket også kendetegner YouTubers. Det er især den informative indflydelse, 

som er dominerende for fællesskaber på YouTube. En YouTuber deler sine erfaringer og 

holdninger om produkter med den primære gruppe. Den informative struktur er med til at støtte 

behovet for information og viden, som subscribers efterspørger. Den komparative indflydelse 

knytter sig til sammenligninger med primærgruppen og herigennem en identitetsdannelse og ønsket 

om at leve op til gruppens og YouTubers forventninger. (Andersen, O.E. 2011) (Bilag: KL 2; Bilag 

JH 9) Den normative indflydelse opstår, når subscriber køber bestemte produkter for fortsat, at vise 

tilknytningen til gruppen og ønsket om at blive belønnet med anderkendelse, for at være en af dem 

der anvender de ”hypede” produkter. Subscribers bliver på mange måder bekræftet i tilhørsforhold 

til YouTuber kanalen. 

 

Typen af produktkategori 

Variation i indflydelse hænger sammen med produkttype. Er der tale om lavinvolveret produkter, 

som føde- og dagligvarer, kan det være svært at yde indflydelse. Disse køb foretages ofte ud fra en 

rutine og for det meste helt ubevidst. (Andersen, O.E. 2011) Jeg vælger, at karakterisere kosmetik 

branchen som værende en felt, hvor der er mulighed for at øve stor indflydelse. Der eksisterer 

rigtige mange produkter og brands som det kan være svært at differentier imellem og konkurrencen 

mellem virksomhederne er stor. Interessen for kosmetik kan i mange sammenhænge betragtes som 

værende en slags hobby, særlig for kvinder og der eksisterer en stor interesse indenfor denne 

kategori. Der er derfor mange, der efterlyser den informative indflydelse til at foretage et 

kvalificeret valg. (se afsnit 3.6)  
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8.2 Opinionsledere 
Det er vanskeligt at navigere i informationssamfundet, som repræsenterer en utrolig mængde af 

informationer. Såvel Google som YouTube har udviklet sig til store søgemaskiner, som på kort tid 

kan formidle en utrolig mængde af informationer. Den mængde information der er tilgængelig, kan 

virke både kaotisk og uoverskuelige. Derfor anvender forbrugere ofte tilknytning til en primær eller 

sekundær person eller gruppe, som forbrugeren har tillid til inden beslutning om købsadfærd. 

(Andersen, O.E. 2011) YouTubers kan derfor yderligere defineres, som en opinionsleder. 

Opinionsledere har stor indflydelse og evner til at influere millioner af mennesker verden rundt, 

ikke mindst på grund af internettets rækkevidde. YouTubers kompetence eller intellektuelle 

nysgerrighed indenfor et bestemt interesseområde gør, at den information de frembringer, ofte 

opleves som troværdig. (se afsnit 8.3) Disse opinionsledere betegnes på grund af den potentielle 

rækkevide som ”power user”, (Solomon, M.R. 2013) med et stort kommunikativt og veludviklet 

netværk. YouTube har således skabt sig en centraliseret position mellem virksomheder og 

subscribers. Som opinionsleder har YouTuber kapacitet til at ændre købsadfærd. 

 

8.2.1 Rollemodeller 
YouTubers kan defineres som en referencegruppe med magten som en opinionsleder. Dette kan 

også forklares ud fra YouTubers position som rollemodeller. Rollemodeller skal her ses som 

værende nogen man ser op til, såsom sin storesøster/bror eller en god ven. Funktionen som 

rollemodel er, at være katalysator for YouTube netværket. Subscribers kan identificere sig med 

YouTuberne. (afsnit 8.5.1) Subscribers lader sig inspirerer af YouTuberne og stræber efter at ligne 

dem. (Kotler, P. et al. 2012) Den stærke indflydelse som disse rollemodeller har, skal også ses ud 

fra deres ”sociale capital”. ”Social capital” skal her ses ud fra antal subscribers og ”views” som 

YouTubers har. Jo mere ”social capital” en YouTuber har, jo mere eftertragtet er dette netværk og 

jo større sandsynlighed er der for, at folk ”joiner”. Dette er også med til at styrke tilliden. Vi som 

mennesker har nemlig med at stole på flertallet. Overensstemmelse er nøgleordet her. 

Overensstemmelse er en ændring i holdninger eller i adfærd, som en reaktion af gruppepres. I disse 

online verdner, som YouTube, er det observeret, at sandsynligheden for, at forbrugere viser 

interesse i et produkt, højere hvis det allerede ses som værende populært. (Solomon, M.R. 2013) 

(Bilag: JH: 9) YouTuberne observeret og analyseret i denne afhandling har cirka mellem en til tre 

millioner subscribers rundt omkring i verden. Disse tal er enormt store og indikere at YouTuberne 
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har mulighed for, at påvirke rigtig mange mennesker. Samt muligheden for at hvad der bliver sagt i 

deres videoer, vil skabe denne overensstemmelse og påvirke holdninger og adfærd.   

8.3 Information og forbrugeradfærd 
I dette afsnit analyseres de processer eller kommunikationsform som anvendes på online platforme 

og dermed også en del af YouTubers virkemidler. 

 

8.3.1 Word-of-Mouth  
Informationer via internettet sover ikke. Informationer er tilgængelige på tværs af tid og sted og kan 

med meget lav anstrengelse, nå et ubegrænset antal af potentielle brugere. (Reichelt, J. et al 2014) 

har i mange år været optaget af den magt som ”Word-of-Mouth” (WOM) har og dermed indflydelse 

på forbrugeradfærden. Selvom markedsføreren stadig bruger betydelige ressourcer på at skabe 

kontakt til forbrugerene, så placerer forbrugeren stadig og i stigende grad deres tillid til andre 

forbrugere. (O’Reilly, K. et al 2016) WOM er ifølge Christian Grönross, ekspert i marketing: 

 

Word-of-mouth communication is defined as: ”messages and information on a business, its 

credibility, trust in it, the business’ manner of operation, offer and quality of its products and 

services, exchanged in individual communication” (Grubor, A. et al. 2015) 

 

Med fremkomsten af internettet transformeres WOM til den online kommunikation der opstår 

mellem ”consumer-to-consumer” (C2C) og refereres til electronic Word-of-Mouth (eWOM) og 

defineres således: 

 

”eWOM relates to any positive or negative statement made by potential, actual or former customers 

about a product, company, which is made available to a multitude of people and institutions over 

the Internet” (Moran, G. et al. 2014) 

 

I case materialet er eWOM den udveksling af informationer, som foregår  mellem YouTuber og 

subscribers og som danner et aktivt netværk. Såvel WOM som eWOM er i sin natur vanskelig at 

styre. I dag ejer forbrugeren ens brand, som indikation på at forbrugerren i dag i høj grad, er med til 

at skabe og udvikle produkter og ”brand image” via WOM og eWOM. (Kotler, P. et al. 2010) 

Fortællingen om produktet og brandet er kun betydningsfuld, så længe subscribers og forbrugere 
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giver det stemme. WOM og eWOM kan både være positiv og negativ. Hvis informationen der 

udspringer fra opinionsledere, som for eksempel når en YouTuber er positiv, så er sandsynligheden 

for at forbrugeren accepterer fortællingen, høj. (Solomon, M.R. 2013) Er WOM og eWOM negativ, 

kan det være ødelæggende for en virksomhed. Forbrugere vægter ofte negativ WOM og eWOM 

højere end positiv WOM og eWOM. Negativ omtale indebærer, at forbrugere mister 

troværdigheden til produkt og brand og i værste tilfælde helt undgår brandet. (Solomon, M.R. 2013) 

Det er udfordrende for virksomheder, at færdes på internettet. Der er altid en chance, men også en 

risiko for at WOM og eWOM går viral. YouTube kanaler kan på kort tid nå langt ud til mange 

mennesker. Derfor er det vigtigt for såvel YouTuber som for virksomheder, at forstå den magt der 

ligger i WOM og eWOM og forstå de mekanismer der er en del af det at være på de sociale medier.  

 

8.3.2 Indflydelse i eWOM 
For at forstå den indflydelse som eWOM har i disse YouTube netværks, så er det vigtigt at 

beskæftige sig med hvor troværdig kommunikationen i netværkene opfattes at være. De fleste 

undersøgelse af troværdig eWOM tager udgangspunkt i kildens troværdighed, gennem 

dimensionerne; kildens ekspertise og kildes pålidelighed. O’Reilly, K. (2016)  tilføjer yderligt et 

element nemlig informationens relevans, hvor to underliggende dimensioner er; personligheds 

ligheder og forbrugs ligheder. (O’Reilly, K. et al. 2016) Med inspiration i O’Reilly’s (2016) model, 

giver det følgende opstilling: 
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8.3.2.1 YouTubers troværdighed: 

En YouTuber virker troværdig overfor subscribers, ved at besidde ekspertise på et særligt interesse 

område og ved i fremtoning at virke pålidelig. (O’Reilly, K. et al 2016) Case materialets tre 

YouTubers besidder ekspertise indenfor kosmetik branchen. En ekspertise der er opnået via 

erfaringer, øvelser, skole og arbejde. (se afsnit 7.5) Fælles for de tre YouTuber er, at de via arbejdet 

med kanalerne i længere tid har opnået viden og kompetencer via test og afprøvning af produkter. 

Det ses for eksempel især hos JH fra case materialet, som har forkærlighed for brandet: Morphe 

Brushes, anbefaling af ”The 35O palette” hurtigt blev udsolgt. (JH 7: min: 01:30) Pålideligheden 

hænger ifølge O`Reilly (2016) sammen med transferens i relation til YouTubers motiver, for at 

lægge en given video ud. Samt at subscribers oplever at YouTuber ikke har særlige motiver i 

forhold til at få subscriber til købsadfærd. Troværdigheden opstår som følge af, at subscribers 

oplevelse af relevant kompetence og i forhold til en oplevelse af, at YouTuber er neutral i forhold til 

subscribers købsadfærd.  

 

Der er med udgangspunkt i ovennævnte og samtidigt med en øget opmærksom fra virksomheder, 

skabt en vanskelig arena for YouTubers at færdes i. YouTubers indtjening skabes ved 

virksomheders interesse og deres YouTube Partnerskab. Der skal fastholdes en pålidelighed og 

transferens omkring YouTubers motiver, for at være de kan have indflydelse. Ved at gå mere i 

dybden med case materialet ses pålidelighed også, at opstå som en funktion af relations udvikling 

mellem YouTuber og subscribers. YouTubers evner, på trods af afstand til subscribers, at skabe en 

relation der minder om relationer i offline miljøer.  

 

Foruden de bagvedliggende motiver, er der stor risiko for, at miste pålideligheden på de sociale 

medier. Video er YouTubers kommunikationsredskab til forskel fra andre social media, der er mere 

tekst og billede baseret. Videoen skaber en tilkendegivet identitet af YouTuberen og er med til at 

med til at aktiverer subscribers sanser, hvilket er med til at øge den effekt der ses i ansigt til ansigt 

kommunikationer. (Padua, D. 2012) Videoen øger brugen af de sociale signaler som beskrevet i 

afsnittet om emotioner. Under afsnittet af emotioner, ses der, at er alt fra sprog, intonationen i 

sproget, fagter osv. er med til at øge muligheden for pålideligheden hos YouTubers. Samtidig er det 

især udvekslingen af private historier og YouTubers unikke personlighed som danner det stærke 

bånd i relationen, hvilket igen øger pålideligheden til dem.  

 



Cand.Merc.EMF  Cecilie Frydkjær Frandsen 
Copenhagen Business School  1. juni 2016 

	   58	  

8.3.2.2 Informationens relevans: 

Den information (eWOM) som YouTubers via video tilbyder, skal have relevans for forbrugeren. 

Relevans vurderes ud fra to dimensioner: Personligheds lighed og forbrugs lighed. Hvis begge 

dimensioner opnår et højt niveau, vil det øge sandsynligheden for en positiv påvirkning af eWOM. 

(O’Reilly, K. et al 2016) Den første dimension i informationsrelevans handler om ligheder på det 

personlige plan. Jo større ligheden er, jo større mulighed for at informationen opleves relevant. 

YouTubers indflydelse som opinionsledere skal ses i form af homofili og ikke heterofili. Dette 

refereres til at man finder sammen med andre, der ligner en selv. (Solomon, M.R. 2013) I YouTube 

netværk er det den fælles interesse for kosmetik, der er det store fælles træk som både YouTuber og 

subscriber deler. Ved subskription udvises en adfærd, der antyder at dette YouTube netværk har 

overensstemmelse. (afsnit 8.2.1) Subscribers eller forbrugere er altid i en søgen efter og behov for 

positive relationer, som er med til at styrke behovet for opbygningen af selv identiteten. (Andersen, 

O.E. 2011) Den anden dimension i informationsrelevans refererer til ligheder i forbrug af produkter. 

Jo større lighed, igen jo større relevans skabes der. YouTubers behov skal matche med subscribers 

behov. De fleste subscribers vil søge de YouTubers, som for eksempel har samme karakteristika 

hudtype, øjentype, hårfarve, øjenfarve osv., hvilket gør det nemmere at spejle sig i.  

 

Konklusion: 
Formålet med dette afsnit er at undersøge, hvordan YouTuber kan påvirke forbrugeradfærd hos 

subscribers gennem eWOM. YouTubers opfylder som udgangspunkt subscribers behov for 

information, selvforståelse, relation og underholdning. YouTubers har ”social power” og anses ofte 

som kyndig og troværdig gennem deres status som opinionsledere og rollemodeller. Indflydelsen 

som YouTuberne udøver, gennem eWOM, skal ses i forlængelse af subscribers behov for YouTube. 

(afsnit 3.3) Indflydelsen kommer til udtryk gennem at være informativ, komparativ og normativ. 

Informationen anses som værende relevant ud fra de lighedstræk, der er på personlighed og brug af 

produkter. Samtidig ved at videregive magten på mindre kendte skikkelser, da de er et symbol på en 

selv. (afsnit 8.1) Den komparative indflydelse handler om, at leve op til gruppens forventninger, 

samt den normative indflydelse som funktion af den fra fællesskabet. Igen kommer 

overensstemmelsen i spil. Ekspertisen er vigtig for YouTubers troværdighed. Jo mere aktivitet fra 

YouTuberne, jo mere øges denne ekspertise og dette vil fremgå i det visuelle udtryk som videoen 

kan. YouTube netværket anses som en primærgruppe, hvor den hyppig kontakt styrker YouTubers 

pålidelighed. Den øget interaktion, øger relationen og derved minimeres følelsen af ”gemte” 
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motiver. Den er uformel og præget af spontanitet, hvilket medfører til et afslappet sted, hvor ens 

identitetsskabelse kan udfolde sig og skabes sammen med de andre medlemmer. Dette indikerer en 

høj indflydelse fra YouTubers brug af eWOM og derved deres potentielle magt til, at påvirke 

forbrugeradfærden.   

8.4 Sociale relationer og forbrugeradfærd 
Behov for interaktion og sociale relationer er ved siden af behov for information også et motiv for, 

at deltage i et YouTube netværk. Denne sociale interaktion og relation skabes ud fra en fælles 

interesse, her et interessefællesskab om kosmetik. Mennesker er sociale væsener og tilhørsforhold 

og fællesskaber er vigtige. Socialpsykologien fortæller os, at mennesket grundlæggende lader sig 

tiltrække af andre og skaber deres identitet ud fra den gruppe eller de grupper man er aktiv i.  

 

Forskning viser også at socialt samspil i grupper man følger sig knyttet til giver udløser psykisk 

velvære, gruppens risici fjernes nemmere og der tages ofte flere risikofyldte beslutninger, når vi 

befinder os i et fællesskab. (Theconversation.com 2014) Forbrugers købsadfærd ændrer sig for 

eksempel når der shoppes i fællesskaber og medfører ofte at der købes mere end først beregnet. 

(Solomon, M.R. 2013) Denne adfærd ses også i YouTube miljøer. Subscriber køber de produkter, 

som YouTubers selv producerer og giver hermed støtte til YouTubers, men er samtidig en del af 

den stemning der opstår i fællesskabet og den anerkendelse og psykisk velvære der ligger i at være 

en del af dem der køber. (Bilag: JH: 9; Bilag: KL: 2) Her spiller forbrugsligheden også ind. 

Subscribers modellere deres adfærd efter YouTubers, når der gives information om et produkt og 

information om hvordan produktet skal anvendes. (Solomon, M.R. 2013) Analysen af case 

materialet viser, at subscribers udviser stort engagement og værdsætter deres medlemskab af 

gruppen og er motiveret til bekræfte fællesskabet ved at ”like” og eller lade sig inspirere til 

købsadfærd. (Bilag: CM: 2) Der skabes som vist i afsnit 4, at YouTubers fungerer som et socialt 

netværk. Netværk med mange subscribers indikerer et aktivt netværk og at det der foregår, har en 

vis troværdighed, hvilket tiltrækker nye subscribers med interesse for produkter eller brand. 

(Solomon, M.R. 2013) Det er i denne sammenhæng, at netværket kan betragtes som både en 

referencegruppe og YouTuber som opinionsleder, som tidligere er omtalt. 
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8.4.1 Observationsindlæring 
Efter at have argumenteret for at YouTubers via troværdighed og kommunikationsprocessen 

eWOM har mulighed for at ændre på subscribers købsadfærd, vil jeg her gå mere i dybden og 

undersøge den indlæring og hukommelse proces, der opstår når subscribers ser YouTube videoer. 

Indlæring og hukommelse er to vigtige elementer for en markedsfører at forstå. Forbrugeren lærer 

nemlig at relaterer marketingstimuli og brands til bestemte følelser og forventninger. Gennem 

eWOM fra YouTubers har subscribers mulighed for at lave disse forbindelser, både positive som 

negative. Hukommelsen er forudsætningen for den observation og læring af omgivelserne og har 

indvirkning på vores forbrugeradfærd. (Andersen, O.E. 2011)  

 

Subscribers observerer YouTubers adfærd og denne adfærds enten positive eller negative 

konsekvenser forsøges eventuelt imiteret af subscribers, for at opnå samme respons. (Andersen, 

O.E. 2011) Denne observationsproces har stor betydning i forhold til læring. (Consumer Behavior: 

117) Nøgleordet i denne indlæringsform er observationen af en rollemodel. (Andersen, O.E. 2011) 

(afsnit 8.2.1) Denne observationsindlæring er en grundlæggende indlæringsform ,som kendes fra 

babyer, børn som iagttager og bruger forældre som rollemodeller og efterligner adfærd. 

Virksomheder gør også brug af for eksempel kendte personer i reklamer i håb om, at dette ændrer 

købsadfærd. (Andersen, O.E. 2011) 

  

Principperne i denne modelleringsproces kan skitseres med inspiration fra Andersen (2011) som 

følger: 
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Modelleringsprocessen er mentalt krævende for at opnå effekt. Den kræver nemlig:  

 

1) Opmærksomhed fra subscribers, hvilket indebærer at YouTubers skal være gode til at 

vedligeholde og udvikle kontakten til subscribers, således at der kan opstå gentagne observationer 

der kan lagres i hukommelsen. 

 

2) Lagring af observationen sker via emotionerne i relationen og ”mere exposure effect” 

(Ramsøy, T.Z 2015) hvilket giver en positiv lagring af informationen. Dette bevirker at 

informationen er tilgængelig ved købsadfærd. Emotionerne der opstår baseret på den tætte relation 

påvirker adfærd og købsadfærd ubevidst.  

 

3) Motivationen til at ville gentage adfærden. Subscribers motiver til at se og gense videoer 

(afsnit 7.5) knytter sig til information, relation og underholdnings perspektivet. 

 

4) Evnen til at udføre adfærden hvilket her både kan være teknisk, (hvordan anvendes kosmetik) 

og evne til at ville ændre købsadfærd og bruge de konkrete produkter. 

 

Indlæringen her sker på basis er den tætte relation og de indflydelser som YouTubers udøver. 

(afsnit 8.1) Subscribers har derved etableret en positiv genvej gennem de etableret emotioner i 

hjernen til YouTuberne. Emotionerne medvirker til, at subscribers nemt og ubevidst kan finde frem 

til denne indlæring i hukommelsen. Relatering til produkter og brands kan være positiv eller 

negativ, afhængig af om indlæringen fra YouTubers og medvirker til tanken om: ”det vil jeg også 

prøve (eller undgå)” 

 

8.4.2 Spejlneuroner 
YouTube adskiller sig fra andre sociale platforme ved at den primære kommunikationsform er 

visuel og dermed har YouTubers stor ”social power”. Nyere psykologisk forskning har meget fokus 

på spejlneuroner og det er disse spejlneuroner, der aktiveres når subscribers observerer YouTube 

video. Spejlneuroner er et system i hjernen, som består af nerveceller, som har tilført ny viden om 

hvordan vi som mennesker påvirker hinanden. Her spiller følelse en stor rolle. (Hart, S. 2007) 
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”Når en følelse kommer til udtryk i ansigtet og bliver set af en anden, vil vedkommende være i stand 

til at fornemme den samme følelse i sig selv” 

 

Spejlneuroner gør det muligt for YouTuber og Subscribers, at være fælles om et øjeblik og dele 

følelse, hvilket kan betegnes som empatisk resonans. Spejlneuroner medvirker således til relations 

dannelse og empatisk indlevelse. (Hart, S. 2007) Dette er medvirkende til, at relationen mellem de 

to parter bliver enormt stærk og idet påvirkninger både er deling af ord, handling og følelse. Det er 

derfor, at det opleves nemmer at skabe relation og empati til en YouTuber grundet det visuelle 

element, end til for eksempel en blogger, der primært anvender det skrevne ord. 

 

Processen omkring spejlneuroner er fundament for mange af vore instinktive reaktioner og adfærd 

og sker helt ubevidst i mødet med forskellige oplevelser. Derfor er, markedsfører og YouTuber 

optaget af, at aktivere spejlneuroner for at nå igennem med budskaber. Dette er et aspekt af 

observationsindlæringen og modellering af andres handlinger. Denne ubevidste proces muliggør, at 

mennesker via observation lærer af den eller påvirkes af den og dermed kan motivere handlekraft 

og købsadfærd. (Weber, J.M. 2007) Processen kræver ikke anden anstrengelse end i motiveret 

tilstand at observere YouTubers. (Weber, J.M. 2007) Observationsindlæring og forskning om 

hjernens spejlneuroner bidrager med viden af stor værdi for markedsføreren. (Weber, J.M. 2007) 

Betydning af at ”vinde” en forbrugers opmærksom er en stor gevinst i forhold til de ubevidste 

processer der aktiveres og skaber læring og påvirker købsadfærd. I forhold til denne afhandlings 

situationsanalyse og det stigende irritationsmoment som reklamer udløser, er det vigtigt for 

markedsføreren, at udtænke og udvikle kreative marketingsstrategier, der kan engagere forbrugeren.  

8.5 Underholdning og forbrugeradfærd 
YouTuber har betydning som informationssøgningsinstrument, hvor beslutninger er baseret på 

holdninger og erfaringer fra opinionsledere. Samtidig er det et sted for social interaktion. Det sidste 

behov, jeg vil analysere er subscribers behov for at blive underholdt. Denne afhandlings case 

materiale viser, at YouTube også dækker et behov hos subscribers der finder videoerne 

underholdende og gerne ser dem gerne flere gange. (Bilag: JH: 4; Bilag: KL: 9; Bilag: CM: 8)  

 

YouTubes position har betydet et markant skifte i medieverden. I en artikel fra 2014 i Politiken 

udtaler administrerende direktør i mediebureauet Mindshare Martin Ove Rasmussen: ”YouTube er 
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blevet en væsentlig del af vores mediebillede og medievirkelighed. Det er ligefrem begyndt at blive 

et konventionelt medie og er helt klart en kæmpe udfordring for det klassiske kommercielle tv-

marked”. (Politiken.dk 2014) Det fremgår af denne afhandlings case materiale, at mange af 

videoerne er meget underholdende og fængslende. Det underholdende element behøver ikke kun at 

findes i de sjove indslag som challengers eller tag videoer. Det er også videoerne med anbefalinger 

af produkter eller ”how-to” videoerne som opfylder et underholdningsbehov og dermed skaber en 

stigende konkurrence situation med traditionelt tv underholdning, måske særligt på nuværende 

tidspunkt i forhold til yngre seer. Subscribers er ikke kun styret af konkrete ønsker om viden, men 

følger konsekvent en YouTuber, hver gang der uploades nye video. (Bilag: KL: 1, 3)  

 

8.5.1 Narrative Transportation Theory 
Der rejser sig et spørgsmål i forhold til hvorfor YouTubers følges lige så systematisk, som at følge 

Tv-serier som for eksempel Venner. Analysen af case materialet angiver at der i relationen mellem 

YouTuber og Subscribers opstår en særlig relation og hvor også personlige udfordringer bliver en 

del af fortællingen som begge parter gensidigt bliver dybt involveret i. Derfor vil jeg i dette afsnit 

undersøge hvordan narrative fortællinger kan have indflydelse på forbrugeradfærden.  

 

Forskning indenfor brug af narrative fortællinger i markedsføring viser, at narrative reklamer har 

langt højere overbevisende effekter især når det drejer som en positiv ændring af brandopfattelse. 

(Ching, R.K.H. et al. 2013) Narrative fortællinger kan være dramatiske, historiefortællende og 

humoristiske og herigennem fremkalde emotioner og empati overfor den narrative figur. (Ching, 

R.K.H. et al. 2013) At påvirkes gennem fortællinger er noget alle kender til og opstår ofte når 

mennesker bliver grebet af en historie og hvor oprindelige holdninger og intentioner tilsidesættes. 

Den gode fortælling, om det så er knyttet til hverdagslivet, tv serier, film eller marketing, er en 

kraftfuld måde at vække emotioner på og herved påvirke holdning og adfærd og som case 

materialet viser, så har de tre valgte YouTuber godt fat i deres subscribers. 

 

I case materialet fungerer YouTubers, som den narrative karakter i historiefortællingen og 

produkter og brand bliver til rekvisitter, der er med til at støtte fortællingen. Subscribers spiller 

rollen som tilskuer, der transporteres ind i eller rives med i fortællingen. Det er Subscribers 

emotionelle forbindelse til YouTubers og deres fortællinger, der er afgørende her. (Ching, R.K.H. et 

al. 2013) I det gode drama, den gode fortælling og i det gensidige engagement gemmer potentiale til 
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ændring af købsadfærd. Dette kan være med til at skabe en stor immaterielle værdi for 

virksomhederne. Virksomheders produkter kan gennem YouTubers fortællinger skabe en positiv 

identifikation og plads i hukommelsen hos subscribers. Produktinformationerne som er en del af 

videoerne kan sammenlignes med funktionen af ”produkt placement” og lagres ubevidst. (Solomon, 

M.R. 2013) Det er en udfordring for markedsføreren, at fange forbrugernes opmærksomhed, særlig 

de unge som ofte udfører ”multitasking.” Når forbrugeren møder forskellige marktingsstimuli fra 

forskellige medier samtidigt, er det svært at få dem til at bearbejde produkter og brands frem til den 

bevidste del af ens hukommelse. (Solomon, M.R. 2013) YouTuber som er gode til at skabe 

fortællinger tiltrækker også subscribers, som primært ser videoer som underholdning, men via 

spejlneuronsprocesserne, model indlæring og eWOM påvirkes også denne type subscribers ubevidst 

til potentiel købsadfærd. (Brechman, J.M. et al. 2015)   

 

Konklusion 
Markedsføreren er i konstant jagt og konkurrence efter forbrugernes opmærksomhed og helt 

essentielt deres penge. I dag baserer forbrugeren i høj deres valg ud fra andre, attraktive personer. 

Forbrugeradfærden og den beslutningsproces subscribers har, skal ses i lyset af den indflydelse 

YouTubers har over dem. Indflydelsen af et produkt af den tætte relation, der eksisterer mellem 

disse to parter. Tilliden er i dag placeret hos forbrugeren, frem for hos virksomheden. Derfor ses en 

forbrugers indlæring omkring produkter og brands ud fra en brug af eWOM fra attraktive netværks. 

Indlæring hos subscriberne ses ud fra den observation og modellering af YouTubers. Den aktiveres 

i høj grad gennem hjernens spejlneuroner og gennem YouTubers narrative fortællinger. Alt dette 

medvirker til en styrkelse af empati, dvs. hvad YouTubers føler, føler subscribers også. 

YouTuberne optræder som rollemodeller, hvor subscribers indlevelsesevne i deres fortællinger er 

med til, at påvirke deres adfærd. De gensidige følelser bliver derved automatisk koblet til 

opfattelsen af produkter og brands. Hukommelsen omkring produkter og brands aktiveres som 

funktion af indlæring. Hvis indlæring har været positiv, skabes der en positiv association til de 

omtalte produkter. Da subscribers aktivt har valgt, at placere deres opmærksomhed på YouTubers, 

vil dette automatisk forstærke hukommelsesevnen. Foruden opmærksomheden spiller emotionerne, 

der dannes baseret på den tætte relation, også ind på subscribers hukommelse. Emotionerne 

bidrager med hurtig mentale genveje til hukommelsen, som bidrager med hurtige købsvalg. 

Forbrugere baserer mange af deres holdninger og handlinger på deres emotioner, som er tilegnet fra 

tidligere erfaringer. Den narrative fortælling er med til at styrke identitetsskabelse hos subscribers 
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og især set i forhold til en identificering til produkter og brands. Ved at blive transporteret ind i en 

fortælling og miste sig selv i den, er det muligt, at overføre den enten positive eller negative 

holdning til et produkt over til subscribers. Magten bag det visuelle udtryk, den tætte relation og 

den troværdige eWOM, er med til at påvirke subscribers i deres købsadfærd. Denne påvirkning kan 

både være positiv eller negativ for virksomheder.  
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9. Gevinstmodel 
	  
I dette afsnit opstilles der en gevinstmodel for hvad virksomheder kan opnå ved at samarbejde med 

YouTubers. Modellen bygger på de analyser, der er foretaget i denne afhandling. 

 

Afhandlingens undersøgelses fænomen: relationen mellem YouTuber og subscribers er den 

vigtigste faktorer og er grundlaget for meget af den indflydelse YouTubers har på subscribers. 

Relationen er præget af engagement, gensidig afhængighed, intimitet, passion og selv bekræftelse af 

identitet og er et basalt fundament for det samarbejde, der er mellem YouTuber og Subscribers. 

Det er dette fundament som er virksomt, når der fokuseres på hvad virksomheder får ud af at 

samarbejde med YouTubers. Gevinstmodellen ser ud som følger: 

 

 
 

9.1 Indlæring 
Det handler for markedsføreren om, at få forbrugeren til at relatere virksomhedens marketings 

budskaber omkring produkter og brands til deres bestemte følelser og forventninger. Disse følelser 

er med til at lære og aktivere forbrugerne i deres søgning i det store udbud af produkter, der er til 

rådighed. Indlæring er med til at skabe ”brand awareness” og tillæring af nye produkter og brands. 

Indlæring er en relativ ændring i forbrugeradfærden, som er afhængig af, både direkte og indirekte 

oplevelser. (Solomon, M.R. 2013) Indlæringen hos subscribers i disse YouTube netværks sker 

gennem observation, spejling og modellering af YouTubers adfærd. Denne modellering af 

rollemodellen kan have positive eller negative konsekvenser for virksomheden. Afhængig af hvad 

YouTubers præsenterer, udvikler subscribers associationer på basis af dette og produkter og brands. 

Dette hjælper subscribers til at maksimere belønningen og minimere smerten. (se afsnit 6) 

Undersøgelsesobjekt/fænomen: 
Relationen mellem YouTuber og subscriber 

Kognitiv 
 ændring Hukommelse Indlæring Holdninger Beslutnings 

proces 
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Markedsføreren skal derfor være tilstede, i et positivt lys, på disse kanaler, så indlæringen skaber 

positive associationer til et produkt eller brand.   

 
9.2 Hukommelse 
Hukommelsen er den proces hvor indlært information bliver opbevaret over tid, som er løbende 

tilgængelig når der brug for det. (Solomon, M.R. 2013) Emotionerne har skabt mentale genveje til 

nemmere, helt ubevidst at tilegne sig viden fra sin fortid. Forbrugere tendere til bevare nye, 

indkommende data, hvis man kan associere det med allerede etableret minder i hukommelsen. Den 

hyppige eksponering af videoer, ofte hvor de samme produkter går igen, er med til at styrke et 

”brand image” i hukommelsen, da de allerede ofte er i hukommelsen i forvejen. Foruden dette, så er 

det den positive placering af YouTubers i subscribers hukommelse der er med til at styrke 

YouTubers indflydelse. Hvis troværdigheden allerede er etableret til YouTubers, er chancen for at 

hvad der bliver fremvist fremover, vil anses som troværdigt. Markedsføreren skal være opmærksom 

på, at det rette minde om produkter bliver skabt. Ellers vil en dårlig anbefaling have svært ved, at 

blive ændret.  

 
9.3 Kognitiv ændring 
Den kognitive ændring kan her ses, som en ændring i brand/produkt image. Det er især emotionerne 

der har indflydelse her. Markedsføreren ønsker, at skabe positive holdninger til deres produkter og 

brands. Den tætte relation giver YouTubers mulighed for, at ændre på holdninger. Beskrevet 

ovenstående, hvis troværdigheden til YouTuberne allerede er etableret i hukommelsen, så vil en 

kognitiv ændring være nem.  

 
9.4 Holdninger 
Holdninger til produkter og brands er ledende og motiverende for forbrugsadfærd. Holdningerne i 

YouTube netværks skabes gennem observationen og den samskabte narrative fortælling. 

YouTubers holdninger til bestemte produkter eller brands gennemspejles nemlig over på 

subscribers, grundet følelserne mellem de to parter synkroniserer.   
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9.5 Beslutningsproces 
De fire overstående parametre i gevinstmodellen har alle en indvirkning på en forbrugers 

beslutningsproces. Subscribers der tager del i den sociale YouTube verden, bruger gerne de 

informationer og anbefalinger der generes til deres beslutningsproces. Beslutning bliver taget ud fra 

den læring subscribers opnår gennem YouTube. De mentale genveje i hukommelsen bidrager med, 

at subscribers skal bruge så lidt kognitiv anstrengelser som muligt. Hjernen undgår nemlig mest 

muligt, at overanstrenge sig kognitivt. Hjernen kan anses som værende doven. (KILDE) Derfor er 

vi som mennesker enormt afhængig af vores emotionelle mentale genveje til udførelsen af vores 

adfærd. Denne del af subscribers/forbrugernes beslutningsproces skal markedsføreren være 

opmærksom på. Den sker hurtigt, gennem mentale genveje, ubevidst og styrer rigtig meget af en 

forbrugers beslutningsproces og essentielt deres forbrugeradfærd.   

 

Disse gevinster skal ses ud fra et forbrugeradfærds teoretisk perspektiv. Da denne afhandling 

omhandler forståelsen af relationen mellem YouTuber og subscriber som fænomen og dens 

indflydelse på forbrugeradfærden, er overnævnte gevinster opsat ud fra et forbrugeradfærdsmæssigt 

perspektiv. Et fokus på at forstå de immaterielle gevinster, man som virksomhed kan opnå gennem 

et samarbejde med YouTubers. Alle disse parametre er vigtige elementer i en forståelse af hvad, der 

påvirker forbrugeradfærden og derved en forståelse af hvordan man som virksomhed tilegner sig 

relevante marketingsstrategier.  
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10. Strategisk anbefaling 
I dette afsnit bevæger jeg fra analyse til strategisk anbefaling og hvilke tiltag virksomheder og 

markedsføreren kan anvende og bruge dette fænomen med effekt og til gavn for bundlinjen. I afsnit 

9 blev der opstillet en gevinstmodel pegende på fem gevinst parametre. Denne model er en 

indikation på hvilke type forbrugeradfærdsmæssige faktorer en virksomhed vil kunne opnå, ved at 

integrere YouTubers i deres marketingsstrategi. Først vil jeg opstille en strategisk anbefaling og 

efterfølgende en operationel model, til konkrete tiltag en virksomhed kan tage.  

 

”Consumer to consumer” er et kendt fokus for markedsføreren. Strategier som Word-of-Mouth 

marketing, Buzz marketing og Viral marketing er strategier der har til formål at skabe omtale i en 

consumer-to-consumer kontekst.  

 

• Word-of-mouth marketing som også tidligere omtalt i denne afhandling beskæftiger sig 

med at få forbrugere til at tale om ens produkter. Teknikken er traditionelt baseret på 

kundetilfredshed og en tovejs kommunikation. Der arbejdes strategisk på at finde 

forbrugere, hvor sandsynligheden for at de deler meninger er stor (Digital Marketing: 537)  

• Buzz marketing handler om at formidle relevante brand relateret informationer på sjove og 

uventede måder. Virksomheden afslører vigtigt information til få, indflydelsesrige personer i 

et bestemt segmenteret gruppe. Dette kan være med til at skabe en sofistikeret WOM 

kampagne, modtagerne forhåbentligt deler denne information videre til deres venner og 

familie. (Kotler, P. et al. 2012) 

• Viral marketing udnytter Reeds kommunikations lov om mange-til-mange strukturen. 

Denne type marketing er effektiv til at nå ud til mange mennesker hurtigt og skabe 

kendskab. Når informationer går viral, kan det sammenlignes med en virus der spredes. 

(Chaffey, D. et al. (2012).   

 

Ovennævnte typer af digital marketing strategier overlapper i høj grad hinanden. Hver af disse tre 

strategier vil kunne benyttes til at øge kendskab til produkter og brands i YouTube netværket. Det 

er imidlertid min opfattelse, at dette ikke er den rigtige vej at gå, rent strategisk, når det drejer sig 

om YouTubers, hvilket jeg vil uddybe. Den traditionelle strategi er baseret på en produkt/brand 

kampagne og avendes ofte i traditionel reklame i TV, radio, plakatsøjler osv. som redskaber til en 

ny kampagne. Kampagnen bliver her skabt ud fra virksomhedens synspunkt og leverer indhold der 



Cand.Merc.EMF  Cecilie Frydkjær Frandsen 
Copenhagen Business School  1. juni 2016 

	   70	  

stemmer overens med virksomhedens værdier og brand kommunikationsstrategi. (Kotler, P. et al. 

2012) Imidlertid peger materialet i denne afhandling på at forbrugeren har en selektiv perception, 

og i stigende grad søger efter produkt informationer hos andre forbrugere. Det er her, at YouTube 

netværket kan være et stærkt medie for marketing. YouTube netværket har en styrke i forhold til 

faktorer som opinionsleder og deres forskellige former for indflydelse. (afsnit 8.1) YouTubers yder 

stor tillid og opleves som uafhængige, ærlige og autentiske. Dette element er vigtigt, at bevare idet 

forbrugere efterspørger information fra andre forbrugere og ikke traditionel reklame. Der er en 

risiko for, at brands i forsøg på at styre, kan ødelægge autenticiteten i disse netværk. Samtidig viser 

materialet, at YouTubers gør en del anstrengelser for, at betone denne uafhængighed og at de ikke 

er reguleret af virksomheder. 

 

Samtidigt er sandsynligheden for, at YouTubers vil samarbejde med virksomheder er usikker, idet 

de gerne vil fremstå uafhængige for at bevare deres tillidsbase. YouTubers har også et ”brand” at 

forsvare. Hvis en YouTuber skal overveje et samarbejde, hvor autenticitet, ærlighed og tillid stadig 

er i førersædet, anbefaler jeg i stedet at anvende det, der defineres som ”Influencer marketing”. 

Denne strategi benævnes af Word-Of-Mouth Marketing Association (WOMMA) som værende en 

måde at benytte sig af effekten af WOM og eWOM. (Chaffey, D. et al. 2012) ”Influencer 

marketing” har fokus på at skabe samarbejde og relationer til indflydelsesrige personer og i denne 

sammenhæng til YouTubers eller andre influensers med store netværk.  

10.1 Influencer Marketing  
 

Ifølge WOMMA defineres en influenser således: 

 

”A person who has a greater than average reach or impact through word of mouth in a relevant 

marketplace” (WOMMA: Influencer Handbook) 

 

Ifølge WOMMA defineres ”Influencer Marketing” således: 

 

”Influencer marketing is when a marketer identifies, seeks out, and engages with influencers in 

support of a business objective” (WOMMA: Influencer Handbook) 
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“Influencer marketing” er ideen om, at skabe et samarbejde med ”social content” skabere. Disse 

indflydelsesrige personer skal have et nøgle publikum på en social platform som blogs, Facebook, 

Twitter, Pinterest, YouTube, Instagram eller Snapchat. Disse ”social content” skabere støtter 

forbrugere i deres konstante søgning efter historier, informationer om produkter m.m. Dette arbejde 

med influenser er stigende og brands er i høj grad på udkig efter løsninger og distributionen af 

troværdig forbruger ”content”. Forbrugere er i dag informationssøgende, før de foretager køb. 

Derfor ønsker virksomheder, at deres produkt og brand er en del af den dialog, der er på de sociale 

medier. (Tapinfluence 2015) ”Influencer”, her i form af YouTubers, kan noget virksomheder ikke 

kan. YouTubers kan via deres netværk starte, dele og sprede online interaktioner og informationer, 

hvilket kan være værdifuldt for en virksomhed. (Tapinfluence 2015) YouTubers formår også at 

producere ”Earned media”. Earned media er til forskel fra ”paid media” og ”owned media”, langt 

mere magtfuld da man har gjort sig fortjent til dette ved egen kraft. (Chaffey, D. et al. 2012)  

 

YouTubers har også et langt mere segmenteret publikum, da subscriber og YouTuber deler en 

fælles interesse. De skaber niche baseret ”content”, hvilket øger effekten af eWOM. (Tapinfluence 

2015) og er attraktivt for markedsføreren. En af fordelene ved at anvende ”influencer marketing” er 

muligheden for hurtigt at skabe kendskab til især om nye produkter. Når produkter er nye, er der 

ingen erfaringer hos forbrugeren omkring disse produkter. YouTubers kan her hurtig anmelde 

produkter, give tips til hvordan produktet fungerer og minimere risikoen hos forbrugeren til ikke at 

købe noget, de ikke kender til endnu.  

 

Dette kan have en positiv indvirkning på ”Product Lifetime Cycle”(PLC). Det ses ud fra et 

eksempel med YouTuberen Jaclyn Hill (JH). Hun har gennem 2016 skabt endnu et produkt i 

samarbejde med Becca Cosmetics. JH har ”markedsført” hendes produkt gennem hendes YouTube 

kanal og Snapchat i et par uger inden produktet blev lanceret. Produktet lanceres 26. maj 2016 og 

den 27. maj 2016 er produktet udsolgt. (Bilag: JH: 19) (se Bilag 1 for PLC kurve) De to kurve viser, 

at ved at skabe kendskab til produkter før deres lanceringsdato, kan skabe et muligt øget salg. 

 

Samtidig med formår YouTuberne at skabe en masse gevinster, jf. gevinstmodellen. (se afsnit 9) 

Influenser kan blive til såkaldte ”advocates” for et givent brand. YouTuber kan hvis de udviser 

passion for et givent produkt, via det narrativ element, overføre denne passion til subscribers og 

styrke forholdet mellem subscribers/forbrugeren og virksomheden. YouTube er fyldt med en hel 
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hær af ”content” skabere, som hurtigt og nemt kan støtte virksomheders forhold til forbrugerne og 

medvirke til at ændre købsadfærd. – Hvis altså at produktet falder i YouTubers smag!   

10.1.1 Strategisk tilgang 
På hvilken måde kan der arbejdes med ”influencer marketing” strategi? Den første mulighed er, at 

ansætte en eller flere personer i virksomheden til at varetage denne opgave. Den anden mulighed er, 

at outsource arbejdet til ekstern virksomhed, som har ekspertise indenfor dette område. Sidstnævnte 

er virksomheder, en slags mellemled mellem YouTubers og virksomheder, der varetager 

sammenskabelsen mellem YouTuber og virksomhed. Disse virksomheder begynder at dukke op 

flere steder i verden. Her i Norden eksisterer der virksomheden Splay, som er et bindeled mellem 

YouTubers og virksomheder. Et bindeled kan værne om såvel YouTubers integritet og 

virksomhedernes ønsker. Anbefalingen vil her være, at outsource arbejdet, dels fordi det kræver 

indsigt at samarbejde med YouTubers, dels fordi det giver mulighed for at undersøge om strategien 

passer til produkt og virksomhed.  

 

Det anbefales: 
 

• Find de rette YouTubers: YouTubers skal være opinionsleder indenfor ens 

markedsområde, som for eksempel kosmetik. YouTubers skal have opbygget en vis form for 

tillid i deres netværk og have mange subscribers. YouTubers skal være kompetente i forhold 

til at skabe en god fortælling, som vækker emotioner. Disse typer netværks vil automatisk 

have autenticitet, hvilket har stor indvirkning på forbrugeradfærden, som hvilket case 

materialet bekræfter. YouTubers forskellige udtryksformer præsenterer hver deres unikke 

”brand”. Derfor er det vigtigt, at have en klar målsætning, da YouTuber kan bidrage med 

værdi på forskellige måder.  

 

• Skab den rette relation: Det er vigtigt, at virksomheder har fokus på deres relation til 

YouTubers. YouTubers gør meget ud af at være uafhængige og give informationer ud fra 

egen oplevelse. Derfor er det vigtig, at relationen mellem YouTuber og virksomhed er 

baseret på en gensidig værdiskabelse og en tovejs kommunikation. Relationen skal være 

respektfuldt og åben og bygge på samarbejde og ikke skabe forventninger til YouTubers. Et 

mellemled mellem virksomhed og YouTuber kan bidrage her. Fordelen ved denne strategi er 
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at give stemme til YouTubers og at værne om deres uafhængighed.  Det er vigtigt, at såvel 

virksomhed som mellemled forstår at man ikke skal sælge budskab til dem, men sammen 

med dem.  

 

Et helt essentielt element i denne strategi, er at lade YouTubers være eksperten. Det er dem, som 

har forståelse for hvilken type ”content” virker bedst, samt hvem deres subscribers er. Hvis 

virksomheden begynder, at overtage kontrollen, vil dette kunne ødelægge autenticiteten og 

troværdigheden ved disse YouTubers. Risikoen er nemlig, at subscribers vil forsvinde. De er på 

udkig efter user-generated content, og ikke brand-generated content.    

10.1.2 Praktisk tilgang 
Nedestående har jeg opstille nogle konkrette tiltag som virksomheder kan tage i brug i et 

samarbejde med YouTubers. Disse tiltag er blevet observeret gennem den netnografiske 

undersøgelse. Det skal dog bemærkes, at indtjening og belønninger er et område som mangler 

gennemsigtighed. Der skal imidlertid ikke herske tvivl om, at der kan være mange penge at tjene for 

de dygtige YouTubere.   
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Affiliate 

”Affiliate marketing” er en kommission baseret ordning mellem to parter. I denne sammenhæng 

aftaler mellem en virksomhed og en YouTuber. En aftale om kommission, som udbetales til 

YouTubers, hvis de formår enten at ”lede” en forbrugere over på en virksomheds landingsside eller 

generer et køb. (Chaffey, D. et al 2012) YouTuber kan gennem disse aftaler få mulighed for at 

skabe sig en indtægt, som tager udgangspunkt i deres passion, for eksempel kosmetik. Samtidigt 

udfordrer disse aftaler YouTubers troværdighed og uafhængighed. Det er vigtigt for YouTubers, at 

bevare deres troværdighed, hvilket også case materialet i denne afhandling indikerer. Der gøres 

meget ud af at vise denne uafhængighed. Hvis anbefalingerne kun kommer for egen vindings skyld, 

kan det svække troværdigheden i dette netværk. Derfor kan det være en fordel for virksomheder at 

finde en YouTuber, som i forvejen er begejstret for virksomhedens produkter.  

 

Rabatkoder 

YouTubers kan blive tilbudt rabatkoder til deres subscribers. Ud fra den netnografiske undersøgelse 

ses det også, at YouTubers aktivt beder bestemte virksomheder om rabatkoder til deres subscribers. 

Rabatkoder kan være med til at generere mersalg. Forbrugeren vil gerne have et godt tilbud. 

Samtidigt kan denne gestus øge subscribers følelser til en bestemt virksomhed, da det opfattes 

positivt at modtage rabatkoder.  

 

Pr. lister 

Virksomheder også have de mest betydningsfulde YouTubers til deres marketingsstrategi på en 

såkaldt Pr. liste. YouTubers modtager produktprøver, både eksisterende og nye lanceringer. 

Virksomheder forventer og håber på at produkterne bliver anmeldt på kanalen. PR. lister fungerer 

som Public Relations (PR) input, for at øge en gunstig omtale af produkter og brand. (Chaffey, D. et 

al. 2012) Fordelen ved disse PR. lister er, at de kan medvirke til at skabe et ”buzz” omkring et 

produkt. Virksomheder har, med PR lister, mulighed for at ramme bestemte segmentgrupper 

indenfor for eksempel en kosmetik interesse. Ulempen er den usikkerhed som virksomheder kan 

have på YouTubers reaktion og om den vil generere negativ omtale og derved negativ effekt på 

salg. (Chaffey, D, et al. 2012) Dog kan det nævnes igen, at virksomheders brand historie kun har 

betydning i dag, hvis forbrugerne taler om den. (afsnit 8.3.1)   
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Samarbejde 

Virksomheder kan også udvikle et samarbejde med YouTubers. Samarbejde som kan sammenlignes 

med virksomheders arbejde med ”Celebrity branding”. I forhold til arbejdet med ”Celebrities”, så 

har de udvalgte ”berømtheder” en høj anseelse og opfattes som værende troværdige set ud fra et 

forbruger perspektiv. (Kotler, P. et al. 2012) Samarbejdet kan tage forskellige former. For eksempel 

kan virksomheder bede en YouTuber om at promovere deres ynglings produkter fra et bestemt 

brand. Det ses også at virksomheder og YouTuber indgår samarbejde om udvikling af nye 

produkter med YouTubers signatur på. 

 

Reklame 

Denne metode hænger sammen med ”Celebrity brandring / Celebrity endorsements”. YouTubers 

kan anvendes som reklameobjekt i en reklame. Identifikationen er høj og YouTuber ses som 

værende på det horisontale niveau, ”consumer-to-consumer”. 

 

Sponsering 

Virksomheder kan også vælge, at sponsorere bestemte videoer. En YouTuber ansættes til at udvikle 

en video omkring et særligt produkt. Her udnytter virksomheder den tætte relation en YouTubers 

har netværket til og forventer at dette giver et afkast i forhold til øget salg. (Chaffey, D. et al. 2012)  

 

Opsamling 
Det fremgår af ovenstående er der udviklet forskellige metoder til, at fremme relationen mellem 

virksomhed og YouTuber. Metoder, hvor virksomheder på et kontinuum enten samarbejder, skaber 

relation eller binder YouTuber til produkter med håb om, i forventning om at YouTubers relation til 

subscribers giver afkast. YouTubers balancerer dette ved at gøre disse samarbejder tydelige for 

deres følgere, og rådspørger subscribers undervejs og det ser ud til at styrken af relationen mellem 

YouTubers og subscribers overvinder mulig afhængighed af virksomheder. Herved spiller 

subscribers eller forbrugeren en væsentlig rolle i den udviklingsproces som YouTubers har. 
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11. Konklusion 
Jeg nærmer mig nu den konkrete besvarelse af denne afhandlings problemstilling. Det har været en 

lang rejse, at nå her til og jeg har gennem denne afhandling beskæftiget mig med flere dele som nu 

skal samles til helheden. 

Afhandlingen blev indledt med et udvidet metodeafsnit for herigennem, at sætte fokus på hvordan 

der via netnografi kan arbejdes systematisk og etisk forsvarligt med materiale, som er offentlig 

tilgængelig. Det er vigtigt, at være bevidst om udarbejdelse af en analyseramme, der støtter et 

givent observationsområde, idet der er uanede mængder af data der ligger tilgængelig på 

platformene. Jeg har ligeledes henledt opmærksomheden på at denne undersøgelse er eksplorativ og 

med fordel kan udvides for nuancering og perspektiver fra YouTubers, subscribers og 

virksomheder. Det er min vurdering, at denne afhandling med fordel kan danne grundlag for en 

sådan udvidelse og tilføre denne afhandlings konklusioner nye vinkler. Afhandlingen har ligeledes 

afdækket den store udfordring marketing har fået i forhold til at matche den moderne forbruger, 

som i høj grad er blevet en aktiv deltager i at designe hvordan, hvornår og hvorfra markedsstimuli 

er velkomne. Forbrugeren orienterer sig via netværk og tillidsbaserede relationer. Den netnografiske 

undersøgelse har afdækket det univers YouTube netværket indeholder og dermed også løftet en flig 

af det sociale kit, som binder netværket sammen. Ligeledes har afhandlingen afdækket betydning af 

emotioner og spejlneuroner, samt den YouTubernes narrative fortælling, som redskaber i 

tilrettelæggelse af marketingsstrategier. Dette fører til den konkrete besvarelse af nedenstående 

problemstilling. 

 

En analyse af hvilket potentiale YouTubers har i en marketingsstrategi? 
 

Undersøgelsesspørgsmål 

• Hvordan forstå relationen mellem YouTuber og subscribers i et YouTube netværk? 

• Hvilken indvirkning har relationen på forbrugeradfærden? 

• Hvilke gevinster kan en virksomhed opnå gennem et samarbejde med YouTubers? 

• Hvordan kan virksomheder drage nytte af dette YouTube fænomen? 

 

Relationen mellem YouTuber og subscriber er en relation præget af passion, intimitet, engagement, 

gensidig afhængighed og understøttelse af identitets opfattelse. Elementer som peger på en tæt og 
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stærk relation hvor troværdighed sammen med den fælles interesse knytter et stærkt bånd. 

YouTubers fungerer som en slags rollemodel som underviser og underholder sit publikum. I tilgift 

deles der personlige historier med stærke følelser som aktiverer og binder netværket sammen. 

Netværket får, på trods af antal og omfang, karakter at være et tæt fælleskab, der minder om en 

venskabsgruppe, der sammen dyrker en fælles interesse og deler også købsadfærd. YouTubers har 

som følge af ovennævnte stor indflydelse på forbrugeradfærd. YouTuber er med deres anmeldelser 

og anbefalinger i stand til at påvirke købsadfærd.  

 

Bevæger vi over i at se problematikken fra virksomhedens og markedsførerens side, så er der 

potentielt mange muligheder i at samarbejde med YouTuber netværket. YouTuber evner at 

navigerer på præmisser, som minder om traditions markedsføringsprincipper. YouTubers kan være 

en gevinst for virksomheder i forhold at skabe ”brand awareness”, styrke ”brand image”, ændre på 

købsbeslutninger, styrke en hukommelsesproces og en identifikation med brands og produkter, samt 

yde service i forhold anvendelse af produkter.Virksomheder kan via forskellige aflønning og 

belønnings systemer skabe interesse hos såvel YouTuber og Subscriber og derved fastholde og 

gentage fokus på produktet. Ved at gøre YouTubers potentiale til en del af ens marketingsstrategi, 

vil man have mulighed for, at tilegne sig nogle af de gevinst parametre opstillet i afhandlingen. Det 

afhængig af en gensidig værdiskabende samarbejde mellem virksomheden og YouTuberne, hvor 

fokus er at bevare YouTubers autenticitet og skabe relationer, der styrker YouTubers opfattelse af 

virksomhedernes produkter.   

 

Afhandlingen har således samlet vist, at der et stort potentiale for virksomheder i at samarbejde med 

YouTubers. Nøglen til dette potentiale er YouTubers evne til at skaffe subscribers. Afhandlingen 

har ligeledes vist at samarbejdet har mulige knaster. YouTubers styrke, at have kontrol og være 

uafhængig er i modsætning til virksomheders ønske om, at skabe tæt kontakt til en given YouTuber 

og udnytte YouTuber til egen fordel. Det er således et samarbejde præget af en ”Win-Win” 

situation og hvor der må være konsensus om, at værne om YouTubers uafhængighed samtidigt med 

at et samarbejde udvikles. 

 

Afhandlingen har således også vist at samarbejde er til fordel for såvel virksomhed som YouTuber.  
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12. Perspektivering 
 

Vignette 1: Brown/Hayes (2007) Influencer Marketing 2007: 164 
Bogen er skrevet 2 år efter lancering af YouTube. Platformen beskrives i bogen som værende et 

sted, hvor unge gør sjove ting foran et videokamera, som på grund af høj trafik, giver reklamer 

mulighed for at blive set. Brown/Hayes beskriver at det ingen effekt har på forbrugeradfærd. Helt 

generelt vurderes det, at alle sociale medier ikke er særlig indflydelsesrig. I stedet definerer de 

internetsider som Amazon og eBay, som værende helt store spillere, når det kommer til at påvirke 

forbrugernes adfærd. Konklusionen på dette skabes grundet, at YouTube, samt andre sociale media 

platforme, ikke er orienteret mod købssituationer, set i forhold til Amazon og eBay. Brugere 

anvender ikke de sociale medier til produkt anbefalinger og informationer. Dette kan opfattes 

uhensigtsmæssigt og vil resultere i en modreaktion fra resten af det sociale fællesskab. 

 

Vignette 2: Programmet: Digital Dagsorden, sendt 25. maj 2016 på TV2-News 

Marketings ekspert Benjamin Rud Elberth fra Geelmuyden Kiese indrømmer i programmet, at han 

dømte YouTube ude og ikke havde forudset den magtfulde udvikling YouTube har taget.  

 

YouTubes fremtid 
Der er sket meget med YouTube indenfor de sidste 10 år og siden ovennævnte forudsigelser blev 

fremsat. Der var mange såkaldte eksperter der ikke betragtede YouTube som noget særligt, og slet 

ikke i sammenhæng med Word-of-Mouth kulturen. Denne kombination er et godt eksempel på den 

magt som forbrugerne besidder og som er blevet forøget med fremkomsten af de sociale medier. 

Det er forbrugeren, der bestemmer hvad der er populært og sætter trends for hvordan de ønsker, at 

indhente informationer, have sociale relationer og blive underholdt. Derfor er det enormt vigtigt, at 

virksomheder lytter til den moderne forbruger og indgår i samarbejde for forbrugere ønsker 

indflydelse på produktudvikling, på hvordan og hvornår produkter præsenteres og hvordan 

produkterne sælges.  Forbrugere er godt i gang med at sætte dagsordenen og her kan virksomheder 

lærer noget af YouTubers og Subscribers relation og den ydmyghed YouTuber har overfor deres 

følgere. YouTube, som har stort fokus på forbrugere, har etableret sig som værende et populært og 

magtfuld socialt medie og dog stadig i sin startfase, hvor udviklingen af nye YouTubers med hver 

deres interesseområde er stigende.  
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Men hvordan vil YouTube så se ud i fremtiden. Det er en ”risky business” at bevæge sig ud i 

forudsigelser, som indledningsvis antydet. Udviklingen går hurtigt og der eksperimenteres med 

platforme. Forbruger står i centrum og WOM processer vil fortsætte. Der er meget power i 

relationer, fortællinger og produkter. Hvis ikke det foregår på YouTube, vil det foregå et andet sted, 

måske et nyt socialt medie, vi ikke kender til endnu. Ideen om at der eksisterer influenser, der kan 

påvirke forbrugere på tværs af tid og sted vil fortsætte i fremtiden. YouTubere har en opgave i at 

bevare den autenticitet og troværdighed hvis magtbasens skal bevares. Hvis virksomheder overtager 

kontrollen over YouTubers og deres ”content” vil tillid fra subscribers hurtigt forsvinde, og 

følgerne vil finde andre metoder til at indhente troværdig information.  

 

I artikel fra 2015 i The Guardian reflekteres over hvordan YouTube vil se ud i fremtiden. Der er 

mange perspektiver. Interaktive spil, streamnig af live sports events, nye typer af kanal ejere og 

ikke mindst ved at udfordre de traditionelle TV tjenester i forhold til on-demand tjenester og user-

genereated content. (Theguardian.com 2015) Det er her fremtidens forbrugere bevæger sig hen og 

danner netværk i forhold til hvad, der er interessant og det er her marketing skal bevæge sig med. 

12.1 Til videre undersøgelse 
I dette speciale har jeg afgrænset mig fra at fokusere på hvilken økonomisk værdi virksomheder vil 

kunne opnå gennem samarbejde med YouTubers. Jeg har fokuseret mere på den immaterielle værdi 

virksomheder vil kunne opnå. Samtidig vil der være andre undersøgelses vinkler til en videre 

forståelse af hvordan virksomheder kan drage nytte af et samarbejde med YouTubers.  

 

Splay 
En mulighed for at opnå endnu større indsigt i hvilken værdi, samt hvilke metoder en virksomhed 

vil kunne benytte sig af, i samarbejde med YouTubers, vil en undersøgelse af en bindeleds 

virksomhed være interessant. Splay er en nordisk virksomhed, som beskriver sig selv som værende 

den næste generations digital mediehus. De forbinder brands med de mest indflydelsesrig online 

stjerner rundt omkring i Europa. De arbejder dagligt med dette og vil kunne bidrage med ekstra 

nyttig viden til virksomheders strategiske arbejde indenfor dette felt.    
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Effekt: 
I forhold til der ikke har været fokus på den salgsmæssige og økonomiske effekt af afhandlingens 

undersøgte fænomen, vil dette være interessant som videre undersøgelse. Dette vil give 

virksomheder en indikation på, hvorvidt et strategisk samarbejde med YouTubers vil medbringe 

økonomisk vækst. Ud fra de den operationelle model (afsnit 10.1.2) vil man kunne måle effekten på 

disse tiltage. Der vil kunne måles effekten af om, der er skabt øget salg gennem de operationelle 

tiltag, samt en øget trafik på virksomhedernes landingssider. Til sidst vil en måling af den samlet 

effekt set ud fra en måling af en investerings ROI – kundetilføjelse, har virksomheder fået tilføjet 

flere kunder til deres kundeportefølje – og er det muligt, at øge kundelivstidsværdi, og i sidste ende 

skabe flere loyale kunder.  
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Internetkilder 
 

Entrepreneur.com (2015): ”3 Strategies to Unlock YouTube’s Potential in 2015.” 

https://www.entrepreneur.com/article/241453) 

 

Finans.dk (2015): ”Danske medier: Adblockere koster os millioner.” 

http://finans.dk/finans/erhverv/ECE7431554/Danske-medier-Adblockere-koster-os-

millioner/?ctxref=ext 

 

Forbrug.dk (2014): ”Streaming udfordrer tvpakkerne”: 

http://www.forbrug.dk/Nyheder/2014/Streaming-udfordrer-

tvpakkerne?tc=2478D270C052477F8C8D8F5FF745DCFF 
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http://husmark01.solido.net/artikler/digitalt/s-dan-jager-du-kunderne-v-k 

 

Information.dk (2014): ”Nu deler vi selv reklamer ud via vore netværk.”: 

https://www.information.dk/kultur/2014/02/deler-reklamer-via-vore-netvaerk 

 

Politiken.dk (2014): ”YouTube udfordre tv.markedet.”: 

http://politiken.dk/kultur/medier/ECE2249772/youtube-udfordrer-tv-markedet/ 
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YouTube video kilder fra den netnografiske undersøgelse. 
 

KL 1: min: 5:00: https://www.youtube.com/watch?v=Gv9Re3fvVa8 

KL 2: min: 03:50: https://www.youtube.com/watch?v=b6NBLMq3WxE 

KL 3: https://www.youtube.com/watch?v=sZzhRoruzRE 

KL 4: https://www.youtube.com/watch?v=Eft9zLzgNiY)  

KL 5: min: 09:56: https://www.youtube.com/watch?v=YgB8AA_HTrA 

KL 6: https://www.youtube.com/watch?v=Jrgm6vTdUx8 

 

CM 1: https://www.youtube.com/watch?v=fcFiSSpjKMI 

CM 2: https://www.youtube.com/watch?v=LgMdvi4OeWU 

CM 3: https://www.youtube.com/watch?v=mG6foDqAwL8 

CM 4: https://www.youtube.com/watch?v=8Aq71-sDoY4 

CM 5: https://www.youtube.com/watch?v=IU-fDjzeDwU 

CM 6: https://www.youtube.com/watch?v=IU-fDjzeDwU 

CM 7: https://www.youtube.com/watch?v=sb6LDeS4wiY 

CM 8: https://www.youtube.com/watch?v=Z6x21kBRZqg 

CM 9: https://www.youtube.com/watch?v=LgMdvi4OeWU 

 

JH 1: https://www.youtube.com/watch?v=rNOKOoP915k 

JH 2: min: 02:15: https://www.youtube.com/watch?v=Bo_9aH7_KOM 

JH 3: min: 02:20: https://www.youtube.com/watch?v=aksjiL08Moss 

JH 4: min: 04:00: https://www.youtube.com/watch?v=rNOKOoP915k  

JH 5: min: 01:25: https://www.youtube.com/watch?v=aksjiL08Mos 

JH 6: https://www.youtube.com/watch?v=qlj2vJKo0E8  

JH 7: min: 01:30: https://www.youtube.com/watch?v=Ao4K84by7vs 

JH 8: min: 00:50: https://www.youtube.com/watch?v=8_uLoaqtWwc 

JH 9: https://www.youtube.com/watch?v=JE6YiGBWvTw 

JH 10: min: 05:35: https://www.youtube.com/watch?v=3394PCpyhV8 

JH 11: min: 0:35: https://www.youtube.com/watch?v=uas-BBdVuIA  
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Bilag: KathleenLights (KL) 
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=sZzhRoruzRE 

 
 
 
2. https://www.youtube.com/watch?v=rhRTI2LX5rE 
 

 
 

3. https://www.youtube.com/watch?v=b6NBLMq3WxE  

 
 

4. https://www.youtube.com/watch?v=ym6cD2kdyDg 
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https://www.youtube.com/watch?v=00H9S_qrA24 

 

 
 

5. https://www.youtube.com/watch?v=bMsjnkAQyV8 

 
 
 
 
6. https://www.youtube.com/watch?v=00H9S_qrA24  
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7. https://www.youtube.com/watch?v=b6NBLMq3WxE 
 

 
 
 
8.  https://www.youtube.com/watch?v=00H9S_qrA24 
 

 

 
 
9. https://www.youtube.com/watch?v=gFDU1hNye2w 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EL3mtZf8XxQ 
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10. Fra Instagram  
 

 
 
 
11. Fra Instagram 
 

 
 
 
 

12. https://www.youtube.com/watch?v=T3KTQkX0qOU 
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13. Fra	  Instagram 
 

 
 
 
14. Fra Instagram 
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15.  Fra Instagram 
 

 
 
 
16. Fra Instagram 
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17. Fra Instagram 
 

 
  



Cand.Merc.EMF  Cecilie Frydkjær Frandsen 
Copenhagen Business School  1. juni 2016 

	   95	  

Bilag: Chloe Morello (CM) 
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=EPBHODZAr7Y 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6193S8flTVw 

 
 
2. https://www.youtube.com/watch?v=p5yW4iQBD9o 
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3. https://www.youtube.com/watch?v=H0QUdrHb-dU 
 

 
 
4. https://www.youtube.com/watch?v=9nZOzJc7Le4 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZX-g2XyYK4A 
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https://www.youtube.com/watch?v=G3ILVOqbHKU 
 

 
 
 
5. https://www.youtube.com/watch?v=G3ILVOqbHKU 
 

 
 
6. https://www.youtube.com/watch?v=9nZOzJc7Le4 
 

 
 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=EPBHODZAr7Y 
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7. https://www.youtube.com/watch?v=RRxURl2dMsM 
 

 
 
 
8. https://www.youtube.com/watch?v=G3ILVOqbHKU 
 

 
	  
https://www.youtube.com/watch?v=fcFiSSpjKMI 
 

 
 
	  
https://www.youtube.com/watch?v=6193S8flTVw 
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9. https://www.youtube.com/watch?v=iaxw-iaJCuw 
 

 
 
10. https://www.youtube.com/watch?v=Fdj1dxgHIrw 
 

 
 
11. https://www.youtube.com/watch?v=v4-wzQyGMms 
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12. https://www.youtube.com/watch?v=EOx-E3zO_eM 
 

 
 
 
13. https://www.youtube.com/watch?v=MDa-bRDZCmQ 
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14. https://www.youtube.com/watch?v=w12kbScuayI 
 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=x94RXp8U4Pk 
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Bilag: Jaclyn Hill (JH) 

 
1. https://www.youtube.com/watch?v=wWbQrrNmC34 
 

 
 
2. https://www.youtube.com/watch?v=aksjiL08MOs 
 

 
 
	  
https://www.youtube.com/watch?v=4XJcVww4ago 
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3. https://www.youtube.com/watch?v=MmMq5-1ZnwI 
 

 
 
 
 
4. https://www.youtube.com/watch?v=vUclcB9XFDk 
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5. https://www.youtube.com/watch?v=0eGDfNPS3sg 
 
 

 
	  
	  
https://www.youtube.com/watch?v=7L2VOCwVem0 
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6. https://www.youtube.com/watch?v=wWbQrrNmC34 
 

 

 
 
7 https://www.youtube.com/watch?v=HljQg5FJMx0 
 

 
 
8. https://www.youtube.com/watch?v=txVqIGcvgPE 
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Fra Twitter 
 

 
 
 
Fra SnapChat 
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9.  Fra Twitter 
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10 Fra Twitter 
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11 Fra Instagram 
 

 
 
 
 
12. Fra Twitter 
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13 Fra Instagram 
 

 
 
14 Fra Instagram 
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15. Fra Instragram 

 
 
16 Fra Instagram 
 

 
 
17 https://www.youtube.com/watch?v=oepBCXoZbzM 
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18 https://www.youtube.com/watch?v=oepBCXoZbzM 

 
 
19. Fra Sephora.com  
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Bilag 1 

 
Traditionelle PLC kurve 

 
 
 
Mulig PLC kurve:  
 

 
	  


