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Abstract 

The commercial use of beauty-influencers has in recent years become especially prevalent in “the 

online beauty community”. Beauty-influencers’ success lies in their ability to offer transparent and 

trustworthy brand-recommendations, which accommodates consumers’ increasing need for 

authenticity. However, some beauty companies have begun strategically using employees as 

beauty-influencers in “the online beauty community” – called “influencer-employee-hybrids”. 

These seem to be able to combine the strategic advantages of both influencer marketing and 

employee branding. Herein lies a seeming paradox. Can an employee truly be an authentic beauty-

influencer when their recommendations are biased?  

 

The purpose of this thesis was thus to offer insight into what advantages and disadvantages lie in 

employing an influencer-employee-hybrid on the basis of communication, authenticity and brand-

building behaviors as opposed to engaging in short-term paid partnerships with traditional beauty-

influencers. To examine this we conducted two focus-group interviews and six netnographic 

studies, to observe how the influencer-employee hybrids and members of “the online beauty 

community” collectively negotiate the influencer-employee-hybrid’s role as both authentic beauty-

influencer and company-representative. The empirical studies and analysis were based on a 

comparative approach, where three influencer-employee-hybrids were put up against three 

traditional beauty-influencers.  

 

The analysis clearly showed that there were both advantages and disadvantages with the 

employment of an influencer-employee-hybrid as opposed to a traditional beauty-influencer. The 

first part of the analysis, which was based on Forbes’ (2016) theory of beauty-influencers’ five 

communicative characteristics, showed that the influencer-employee-hybrids’ social media content 

exhibited the five characteristics to a higher degree than the traditional beauty-influencers’ content. 

By excelling at all five characteristics they made their employment seem redundant to “the online 

beauty community”, who instead focused more on their functions as beauty-influencers. However, 

it requires more effort and resources for the influencer-employee-hybrids to be acknowledged as 

beauty-influencers. The second part of the analysis, which was based on Morhart’s, et. al. (2014) 

theory on brand authenticity, showed that the influencer-employee-hybrids were able to 

successfully negotiate their authenticity in “the online beauty community” to the same extent as 
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traditional beauty-influencers. However, two of the influencer-employee-hybrids’ personal brands 

were perceived as having less continuity than the three traditional beauty-influencers’. All 

influencer-employee-hybrids were, however, perceived as more credible than the traditional beauty-

influencers. The third part of the analysis, which was based on Löhndorf’s, et. al. (2014) theory on 

brand-building-behaviors, showed that the influencer-employee-hybrids to a certain extent practiced 

all four brand-building behaviors. Yet only two of the influencer-employee-hybrids could be 

considered truly ideal representatives for the beauty companies. These were the same two, whose 

personal brands were perceived as having less continuity and thus being less authentic. Based on 

these findings, it appears that it is currently not possible for an influencer-employee-hybrid to 

equally fulfill both the role of an authentic beauty-influencer and an ideal representative for a 

beauty company. One of these roles appears to always be more prominent than the other.  
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1. Introduktion   
Influencer marketing har i de seneste år været et essentielt buzzword inden for marketing. 

Virksomheder har indset og erfaret, at samarbejdet med sociale medie-influencers er gavnligt for 

virksomhedens brand equity såvel som den endelige bundlinje (Retail Dive, 2017). Af den grund 

benyttede 93% af markedsføringsfolk sig også af influencer marketing i 2019, og 63% har i sinde at 

øge deres influencer marketing budget i 2020 (Oberlo, 2019; Influencer Marketing Hub, u.d.). 

Denne udvikling forventes at fortsætte. Hvorfor? Fordi influencer marketing tager udgangspunkt i 

forbrugerens stigende behov for autenticitet. Den nutidige forbruger bliver fortsat mere skeptisk og 

opmærksom overfor virksomheders økonomiske agendaer, og frasorterer derfor den meste 

reklamestøj, som denne bombarderes med i dagligdagen (Arnould & Price, 2000; Beverland, 2005; 

Rose & Wood, 2005). I stedet søger forbrugere i højere grad råd og vejledning hos opinionsledere, 

vertikale såvel som horisontale, der fremstår autentiske og troværdige – også kendt som “sociale 

medie-influencers” (Christiansen & Rose, 2015). Disse formår at møde forbrugeren i øjenhøjde, 

fostre en venskabelig relation, tilbyde forbrugeren troværdig rådgivning og støtte denne i den 

endelige købsbeslutning. Således bliver den sociale medie-influencer på mange måder et mere 

autentisk alternativ til den insisterende salgsekspedient og økonomisk drevne reklame. Med 

ovenstående in mente er det således forståeligt, hvorfor 49% af forbrugere benytter sig af sociale 
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medie-influenceres anbefalinger i deres købsovervejelser, og hvorfor 40% har købt et produkt efter 

at have set en social medie-influencers anbefaling på Twitter, YouTube eller Instagram (DMI Daily 

Digest, u.d.). 

 

I skønhedsindustrien er samarbejdet med sociale medie-influencers, der rådgiver forbrugere om 

skønhedsprodukter og -brands (herefter omtalt som “beauty-influencers”), vidt udbredt. Særligt i 

“the online beauty community” glorificeres disse beauty-influencers, og deres rådgivning om 

produkter og brands bruges flittigt som pejlemærker i medlemmernes købsbeslutningsprocesser 

(Forbes, 2019). “The online beauty community” består af millioner af online brugere, der deler 

deres interesse og passion for makeup og skønhed på diverse sociale medier, herunder YouTube, 

Instagram, TikTok, mm. (Casabianca, 2016). De fleste medlemmers aktivitet i “the online beauty 

community” består af at søge inspiration, diskutere produkter og brands med andre medlemmer, 

like indhold samt at søge anbefalinger og råd fra andre. Dog vælger nogle af medlemmerne på eget 

initiativ at producere indhold, hvori de viser egne makeup-kompetencer og på baggrund af egne 

erfaringer bedømmer og anbefaler produkter til andre. Enkelte af disse opnår succes med det 

selvproducerede sociale medie-indhold og opbygger sig en større følgerskare. Det er disse vi 

omtaler som beauty-influencers. Jo større eksponering sådanne beauty-influencers har i “the online 

beauty community”, jo flere betalte kortsigtede partnerskaber tilbydes de oftest af 

skønhedsvirksomheder. På sigt bliver de således i stand til at leve af at producere socialt medie-

indhold (Casabianca, 2016). Fordi beauty-influencers som profession er opstået i “the online beauty 

community”, styrer disse derfor også i høj grad agendaen her, og påvirker den fælles forståelse af, 

hvilke virksomheders skønhedsprodukter, der er medlemmernes tid og penge værd.  

 

Til trods for at mange virksomheder i skønhedsindustrien oplever stor succes med de kortsigtede 

partnerskaber med beauty-influencers, så er denne marketing strategi oftest ensbetydende med 

mindre kontrol fra virksomhedens side af. Disse beauty-influencers er hverken loyale over for ét 

brand, promoverer ofte konkurrerende virksomheder, bruger ikke megen tid på at sætte fokus på det 

sponsorerede produkt og er ikke sky for at give negative anmeldelser, så snart partnerskabet ender. 

De opererer således både som brandet og influenceren i et, hvilket giver dem klare 

konkurrencemæssige fordele. Disse faktorer gør det kun sværere for skønhedsvirksomheder at 

kontrollere kommunikationen og effektivisere influencer marketingstrategien. 
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1.1 Problemfelt 
Dog findes der en mere atypisk og uudnyttet type “beauty-influencer” i “the online beauty 

community”. Hvad der er besynderligt ved denne er, at personen er ansat hos én 

skønhedsvirksomhed under en komplet anden betegnelse end “beauty-influencer”. Disse ansættes 

oftest under titlerne “global makeup-artist”, “global makeup expert”, “global pro artist”, mm. Disse 

er først og fremmest ansat som makeupartister for skønhedsbrandet, men lader samtidigt til at have 

funktion som beauty-influencers på lige fod med “traditionelle” beauty-influencers. Forskellen er 

dog blot, at disse ansatte officielt repræsenterer ét skønhedsbrand frem for at samarbejde kortsigtet 

med mange. Eftersom denne type influencer endnu ikke er vidt udbredt, og ikke har en officiel 

betegnelse, vil vi i følgende afhandling omtale denne som en “influencer-ansat-hybrid”, da dette 

retvisende afspejler funktionen på sociale medier samt ansættelsesforholdet. 

 

Eksempler på sådanne influencer-ansat-hybrider er Priscilla Ono, Amy Conway og Jared Bailey 

(herefter omtalt som Ono, Conway og Bailey), der er globale makeup-artister for hver deres 

makeup-virksomheder: Fenty Beauty, Bobbi Brown og Benefit Cosmetics (Dazed Beauty, 2019; 

LMVH, u.d.; Glamour Magazine, 2018). Umiddelbart minder de ved første øjekast om traditionelle 

beauty-influencer i kraft af deres indhold på sociale medier. Alligevel har de mulighed for mere 

åbenlyst og uden samme restriktioner at promovere de respektive skønhedsvirksomheders 

produkter, da de, qua deres ansættelse, ikke er nødsaget til at inkludere et “sponsoreret”- mærkat på 

hvert opslag. De har tilegnet sig en betydelig følgerskare, og generer overordnet stor interesse og 

engagement på deres sociale medie profiler. Det er besynderligt, at denne type “beauty-influencer” 

umiddelbart er i stand til at opnå succes i “the online beauty community” som er lig den, der ses hos 

traditionelle beauty-influencers, i og med præmisserne for deres offentlige rolle lader til at stride 

imod de autenticitetskrav, som den nutidige forbruger søger.  

 

Interessant ved “influencer-ansat-hybriden” er ligeledes, at skønhedsvirksomheden, som denne er 

ansat hos, har mulighed for at kombinere strategiske elementer fra influencer marketing med 

employee branding. Employee branding er, som bekendt, en intern indsats fra virksomhedens side 

af, hvor samtlige ansatte, herunder særligt kundeservice, oplæres i virksomhedens værdisæt og 

identitet, således at de bedst muligt kan projektere disse i mødet med kunderne samt i privaten. 

Formålet med denne strategi er at ændre forbrugernes opfattelse af brandet (Miles & Mangold, 

2004). Da influencer-ansat-hybriden netop er en ansat hos den givne skønhedsvirksomhed, har 
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virksomheden mulighed for at oplære denne og forme den bedst mulige repræsentant for brandet. 

Det må på sin vis antages, at dette allerede er tilfældet, da eksempelvis Ono, Conway og Bailey 

oftest italesætter virksomhederne positivt på deres sociale medier. Dog er det endnu uvist, i hvor høj 

grad influencer-ansat-hybriden har mulighed for at understrege sit tilhørsforhold til 

skønhedsbrandet i “the online beauty community” uden at kompromittere sin sameksisterende 

funktion som beauty-influencer.  

 

Dette fænomen, skønhedsvirksomheders strategiske brug af ansatte som beauty-influencers i “the 

online beauty community”, sætter unægteligt spørgsmålstegn ved, hvad en beauty-influencer er, og 

vigtigere endnu, hvad en autentisk beauty-influencer er i “the online beauty community”. Spiller 

ansættelsesforholdet og understregningen af dette overhovedet en rolle i opfattelse af, hvad en 

autentisk beauty-influencer er? Og er det overhovedet muligt at agere som både autentisk beauty-

influencer og “ideel repræsentant for én virksomhed” på en og samme tid? Ovenstående undren 

danner den grundlæggende motivation for følgende afhandling.  

 

I denne afhandling ønsker vi derfor at undersøge ovenstående fænomen, og vurdere om og i hvilken 

grad “influencer-ansat-hybriden” kan operere på lige fod med “traditionelle” beauty-influencers set 

ud fra parametrene kommunikation og autenticitet, og hvis dette er tilfældet, om de samtidigt kan 

fungere som ideelle repræsentanter for skønhedsvirksomheden, som de er ansat hos. Dette har skabt 

grundlaget for nedenstående problemformulering.  

 

1.2 Problemformulering og underspørgsmål  
Hvilke fordele og ulemper er der ved ansættelsen af en influencer-ansat-hybrid set ud fra 

parametrene kommunikation, autenticitet og brand-building behaviors sammenlignet med 

kortvarige partnerskaber med traditionelle beauty-influencers?  

 

For at besvare denne problemformulering vil der tages udgangspunkt i Ono, Conway og Bailey som 

case study for influencer-typen “influencer-ansat-hybrid”, hvortil disse vil sammenlignes med de 

traditionelle beauty-influencers Ashley Kayla, Hazel Ruiz og Naz Rahman (herefter omtalt som 

Kayla, Ruiz og Rahman). Analysen og sammenligningen vil tage afsæt i de respektive influenceres 

Instagram-profiler.  
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Underspørgsmål: 

1. Hvordan adskiller influencer-ansat-hybridernes kommunikative karakteristika på Instagram 

sig fra traditionelle beauty-influencers? 

2. I hvilken grad opfattes influencer-ansat-hybrider som autentiske sammenlignet med 

traditionelle beauty-influencers i “the online beauty community”? 

3. Hvordan praktiserer influencer-ansat-hybriderne brand-building behaviors for bedst at 

repræsentere skønhedsvirksomhederne, som de er ansatte hos? 

 

I første underspørgsmål vil begge influencer-typers kommunikation på Instagram analyseres og 

sammenlignes for at fastlægge om der eksisterer forskelle og ligheder i kommunikationen med “the 

online beauty community”, og om eventuelle forskelle har indvirkning på opfattelsen af influencer-

ansat-hybriderne som beauty-influencers. I andet underspørgsmål vil indsigter fra “the online 

beauty community” fastslå, om influencer-ansat-hybriderne opfattes som autentisk beauty-

influencers sammenlignet med traditionelle beauty-influencers. I tredje underspørgsmål vil vi 

vurdere, om og i hvilken grad de tre influencer-ansat-hybrider praktiserer brand-building behaviors. 

På baggrund af dette kan vi vurdere om influencer-ansat-hybriderne fungerer som ideelle 

repræsentanter for de respektive skønhedsvirksomheder og disses værdisæt. 

 

1.3 Afgrænsning  
For at undersøge ovenstående har det været nødvendigt at indsnævre vores undersøgelsesfelt, 

hvorfor visse aspekter af førnævnte fænomen er blevet fravalgt for, at vi i stedet kan fokusere på de 

aspekter, der er relevante for den valgte problemformulering. Disse fra- og tilvalg vil uddybes 

forneden. 

 

1.3.1 Én social medieplatform 
Vi har valgt at undersøge ovenstående influencer-typer på den sociale medieplatform “Instagram”. 

Grundet Instagrams voksende popularitet i de sidste par år, er flere influencers begyndt at benytte 

platformen mere hyppigt i kommunikationen med “the online beauty community” (Influence 

Central, u.d.). Platformens vertikale format gør det muligt for medlemmerne i “the online beauty 

community” at følge beauty-influencers på farten uanset tid og sted. Dette gør influencerens 

tilgængelighed mere vidtfavnende, og øger dermed kontakten mellem brugeren og influenceren. 
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Instagram har ligeledes introduceret formater, der førhen har været karakteriserende for andre 

sociale medieplatforme såsom YouTube (videoer) og Snapchat (stories). Således fungerer 

Instagram nu på mange måder som en “alt-i-en”-platform, da brugerne kan få lignende oplevelser 

her som på andre sociale medieplatforme. Af den grund afgrænser vi os fra at undersøge de valgte 

influencer-typers kommunikation og adfærd på andre sociale medieplatforme såsom YouTube, 

TikTok, Snapchat, mm. 

 

1.3.2 Beauty-influenceren i fokus 
Vi afgrænser os i afhandlingen fra at undersøge de økonomiske og forretningsmæssige fordele og 

ulemper ved ansættelsen af en influencer-ansat-hybrid. I stedet vil vi fokusere på om og i hvor høj 

grad “the online beauty community” opfatter og forstår influencer-ansat-hybriderne som autentiske 

beauty-influencers, sammenlignet med traditionelle beauty-influencers, samt hvor godt de 

repræsenterer skønhedsvirksomhedernes værdier. Således vil afhandlingens endelige vurdering af 

influencer-ansat-hybridens strategiske potentiale være kommunikativt baseret frem for 

forretningsstrategisk. Vi vil altså i afhandlingen se på “the online beauty community’s” opfattelse af 

influencer-ansat-hybridernes kommunikative indsatser, og ikke vurdere hvilken økonomisk eller 

brand equity-effekt dette har. Denne indsnævring bunder i, at det, før det overhovedet er relevant at 

se på det økonomiske aspekt ved ansættelsen af en influencer-ansat-hybrid, først og fremmest er 

nødvendigt at fastslå om influencer-ansat-hybriden succesfuldt kan have funktion som både 

autentisk beauty-influencer i “the online beauty community” og som ideel repræsentant for 

skønhedsvirksomheden. Viser det sig at være muligt for influencer-ansat-hybriden at udfylde begge 

funktioner, kan det herudfra være relevant videre undersøge de økonomiske og forretningsmæssige 

fordele og ulemper ved en sådan ansættelse. 

 
1.3.3 Et internationalt perspektiv 
Vi vælger at undersøge det givne fænomen i en international kontekst, og af den grund har vi valgt 

at afgrænse os fra at undersøge danske beauty-influencers. Belægget herfor er, at “the online beauty 

community” har så international en rækkevidde, at landegrænser udviskes. Selv danske medlemmer 

i “the online beauty community” følger ikke blot udenlandske beauty-influencers, men diskuterer 

med og søger ligeledes råd hos andre udenlandske medlemmer på de sociale medier. Da “the online 

beauty community” er et internationalt samfund, er det afgørende for vores undersøgelses 

repræsentativitet, at vi tager afsæt i beauty-influencers, der har en international rækkevidde. 
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Ligeledes ønsker vi i afhandlingen at undersøge forhandlingerne af, hvad en autentisk beauty-

influencer er i “online beauty community”, hvorfor det er nødvendigt at tage udgangspunkt i det 

online samfunds internationale præmisser. 

 

1.4 Afhandlingens bidrag  
Formålet med afhandlingen er at undersøge, i hvilken grad det er muligt for “influencer-ansat-

hybriden” at udfylde funktionen som “autentisk beauty-influencer” i “the online beauty 

community” uden at gå på kompromis med funktionen som repræsentant for 

skønhedsvirksomheden, som denne er ansat hos. Således søger afhandlingen at løse et 

erkendelsesmæssigt problem. På baggrund heraf vil vi i afhandlingen opstille fordele og ulemper 

ved ansættelsen af en influencer-ansat-hybrid sammenlignet med kortvarige partnerskaber med 

traditionelle beauty-influencer. Disse potentielle ulemper og fordele vil give skønhedsvirksomheder 

indsigt i “the online beauty community’s”, altså forbrugernes, opfattelse af influencer-ansat-

hybriden, hvorfor skønhedsvirksomheder kan bruge indsigterne til at vurdere, om strategisk brug af 

ansatte som beauty-influencers er en fordelagtig strategi til at fostre holdbare relationer til 

forbrugere i “the online beauty community”. Således vil afhandlingen være særligt relevant for 

social media managers, marketingansvarlige, strategic planners, el.lign. i skønhedsindustrien. Dertil 

vil afhandlingen, som det også vil tydeliggøres i litteraturreviewet, bidrage til ny viden og research 

inden for influencer marketing og employee branding, hvor mængden af eksisterende litteratur er 

begrænset. Dog undersøger vi en begrænset del af fænomenet, hvorfor vi mener, at afhandlingens 

resultater skaber grundlag for fremtidig forskning.  

 

1.5 Influencerne 
Afhandlingens resultater vil bl.a. baseres på en komparativ analyse af de tre influencer-ansat-

hybrider, Ono, Conway og Bailey, og de tre traditionelle beauty-influencers, Kayla, Ruiz og 

Rahman. Forneden følger en kort beskrivelse af disse: 

 
1.5.1 Influencer-ansat-hybriderne  
Første case-study er Priscilla Ono, der “global makeup artist” for skønhedsvirksomheden, Fenty 

Beauty. Her har hun været ansat siden 2017 (Dazed Beauty, 2019). Hun har sin egen offentlige 

profil på Instagram, priscillaono, hvor hun har tilegnet sig omtrent 820.000 følgere (Ono, 2020). 

Inden ansættelsen hos Fenty Beauty arbejdede hun som selvstændig makeup-artist, hvor hun udbød 
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makeup-kurser til aspirerende makeup-artister. Hun tilbyder stadig sådanne kurser i dag (Priscilla 

Ono Makeup Course, u.d.). Andet case-study er Amy Conway, der er “global pro artist” for Bobbi 

Brown. Her har hun været ansat siden 2007 (Glamour Magazine, 2018). Hun har sin egen offentlige 

profil på Instagram, bbpro_amyconway, hvor hun har tilegnet sig omtrent 51.100 følgere (Conway, 

2020). Tredje case-study er Jared Bailey, der er “global brow expert” for Benefit Cosmetics. Her 

har han været ansat siden 2007 (LMVH, u.d.). Han har sin egen offentlige profil på Instagram, 

jrobertbailey, hvor han har tilegnet sig omtrent 27.700 følgere (Bailey, 2020).  

 
1.5.2 De traditionelle beauty-influencers  
Første case-study er Ashley Kayla, der er en amerikansk beauty-influencer på Instagram med 

omtrent 857.000 følgere (Kayla, 2020). Grundet hendes samlede følgerantal kan hun karakteriseret 

som en “macro-influencer” (MediaKix, u.d.). Hun startede på sin beauty influencer-karriere tilbage 

i 2016. Andet case-study er Hazel Ruiz, der er en amerikansk beauty-influencer på Instagram med 

omtrent 36.000 følgere (Ruiz, 2020). Grundet hendes samlede følgerantal kan hun karakteriseret 

som en “micro-influencer” (MediaKix, u.d.). Hun startede på sin beauty influencer-karriere tilbage i 

2016. Tredje case-study er Naz Rahman, der er en canadisk beauty-influencer på Instagram med 

omtrent 31.900 følgere (Rahman, 2020). Grundet hendes samlede følgerantal kan hun karakteriseret 

som en “micro-influencer” (MediaKix, u.d.). Hun startede på sin beauty influencer-karriere tilbage i 

2016.  

 

Ovenstående influencer-ansat-hybrider vil i afhandlingen løbende sættes komparativt op mod et 

udsnit af beauty-influencers, som repræsenterer “traditionelle” beauty-influencers. Da der på 

nuværende tidspunkt eksisterer adskillige former for influencers, der alle varierer i karakter, evner, 

uploaded indhold, tilstedeværelse på medieplatforme samt interaktion med følgerskare, og der som 

udgangspunkt derfor ikke eksisterer en “skabelon” for en “traditionel” beauty-influencer, har vi 

måtte indsnævre forståelsen af denne. Vi definerer i afhandling en “traditionel” beauty-influencer 

som en influencer, der opererer på sociale medier og regelmæssigt lægger indhold op, hvori 

personen fremviser diverse makeup-looks samt rådgiver sine følgere i produkter, brands og 

påføringsteknikker. Da disse karakteristika udgør grundstenene i, hvad en beauty-influencer gør på 

sociale medier, mener vi, at definitionen er tilpas bred til stadig at repræsentere de mange beauty-

influencers, der findes i “the online beauty community” på nuværende tidspunkt. Kayla, Ruiz og 

Rahman passer alle på denne definition.  
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1.6 Begrebsoversigt 
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1.7 Afhandlingens struktur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

2. Metode  
I dette afsnit diskuterer og redegør vi for valget af metode. Forud for metodebegrundelsen vil 

afhandlingens videnskabsteoretiske udgangspunkt fastlægges, da denne guider vores valg af metode 

og teori. Dette efterfølges af en begrundelse for det valgte undersøgelsesdesign, hvor to 

fokusgruppeinterviews (bilag 1 & 2) og seks netnografiske undersøgelser (bilag 3) udgør 

afhandlingens empiriske fundament. 

 

2.1 Videnskabsteoretisk position  
Afhandlingen vil tage udgangspunkt i det socialkonstruktivistiske paradigme. 

Socialkonstruktivismen bygger på en forestilling om, at hvordan vi erkender virkeligheden, former 

og ændrer “virkeligheden”. Det vil sige, at der i socialkonstruktivismen ikke eksisterer en 

virkelighed uden erkendelsen af denne (Esmark, Laustsen & Andersen, 2005). Dertil afhænger 

virkeligheden ydermere af, hvem der erkender og i hvilken kontekst denne erkendelse forekommer. 

Derfor afhænger “viden” af, hvad der i den givne kontekst er enighed om, er “sandheden” og 

“virkeligheden”. Det er altså ikke muligt at finde frem til “objektiv viden” i det 

socialkonstruktivistiske paradigme, da virkeligheden er konstrueret (Esmark, et. al., 2005). Modsat 

videnskabsteoretiske perspektiver med mere logiske og naturlige forståelser af virkeligheden, 

tillader socialkonstruktivismen os at undersøge, hvordan “the online beauty community”, som 

kulturel kontekst, i fællesskab konstruerer, hvad en “beauty-influencer” er, og hvad der gør denne 

“autentisk”. Disse normer er i konstant forhandling, og i takt med, at nye præmisser for beauty-

influencerens profession introduceres i dette online samfund, kan forståelsen og erkendelsen af en 

“autentisk beauty-influencer” ændre sig. Erkendes den nye forståelse af en autentisk beauty-

influencer af tilpas mange, skabes der således i samfundet en ny norm, og dermed en ændret 

“virkelighed”. Det er denne proces vi kan iagttage via vores socialkonstruktivistiske tilgang til 

fokusgruppeinterviewene og de netnografiske undersøgelser (Esmark, et. al., 2005). 

 

Socialkonstruktivismen søger at tilgå denne proces, hvori virkeligheden konstrueres, ved at afkode 

sociale konventioner, herunder kultur, ritualer, normer og lingvistik, og se på hvordan disse skaber 

mening for et samfunds medlemmer (Esmark, et. al., 2005). Særligt sprogets betydning samt den 

kontekst sproget opstår i, er afgørende for dette paradigmes metode. Individets forståelse af 

“virkeligheden” formes og konstrueres nemlig af den måde, hvorpå et givent fænomen italesættes i 
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de fællesskaber, han/hun indgår i. Hertil påvirker individet også fællesskabets forståelse af 

“virkeligheden” med måden han/hun taler om fænomenet. Med andre ord giver sproget os et vigtigt 

indblik i de normer og regler i samfundet, som bidrager til at forankre en bestemt fælles 

virkelighedsopfattelse. Ved at se på sprogets funktion i fokusgrupperne og de netnografiske 

undersøgelser, kan vi altså få indblik i, hvordan medlemmer i “the online beauty community” 

bekræfter hinanden i eksisterende normer eller forhandler nye normer (Esmark, et. al., 2005).  

 

For at indsnævre og specificere denne afhandlings socialkonstruktivistiske ståsted og lægge klare 

retningslinjer for vores forståelse af den indsamlede empiri, vil vi tage udgangspunkt i Berger og 

Luckmanns (1966) forståelse af det socialkonstruktivistiske paradigme. 

 
 

2.1.1 Berger og Luckmann socialkonstruktivisme 
Berger og Luckmanns (1966) ontologiske position tager udgangspunkt i en todelt virkelighed, hvori 

der eksisterer en “naturlig virkelighed” samt en “social virkelighed”. Med det skal forstås, at der 

findes en virkelighed, som mennesker ikke har konstrueret. Dog lægger de deres fokus på den del af 

virkeligheden, der er socialt konstrueret af mennesker. Selvom denne sociale virkelighed ikke er 

objektiv, fremstår den for mennesket som lige så “sand”, som den naturlige virkelighed. Altså er 

Berger og Luckmanns ontologiske erklæring, at den sociale virkelighed erkendes som sand (Berger 

& Luckmann, 1966). Det betyder, at den viden vi tilegner os om beauty-influencers og deres 

autenticitet, via fokusgrupperne og de netnografiske undersøgelser, ikke er objektivt sand men at 

den, af medlemmerne i “the online beauty community”, erkendes som værende objektivt sand. Vi er 

altså interesserede i at iagttage og kortlægge den sociale virkelighed, og er derfor ikke interesserede 

i at afdække den naturlige virkelighed. Dertil er præmissen for den sociale virkelighed og 

medlemmernes forståelse af “virkeligheden”, at den er midlertidigt forhandlet. De konklusioner vi 

drager på baggrund af den indsamlede empiri, vil altså være en repræsentation af, hvordan en 

“autentisk beauty-influencer” erkendes og forstås lige nu. Forståelsen af en autentisk beauty-

influencer i “the online beauty community” kan og vil højst sandsynligt ændre sig i fremtiden, hvor 

nye normer i fællesskab vil blive forhandlet.  

 

Den sociale virkelighed konstrueres af mennesker i en tredelt meningsdannende proces: 

Eksternalisering, objektivering og internalisering (Berger & Luckmann, 1966). Ifølge Berger og 
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Luckmann (1966) lever mennesket i virvar af muligheder og valg, hvilket kan overvælde og skabe 

kaos – også kaldet kognitiv dissonans. Af den grund forsøger mennesket at skabe en social orden, i 

de samfund eller fællesskaber, der omgiver ham/hende. Denne sociale orden kommer til udtryk i 

etableringen af bestemte normer, vaner og handlingsmønstre. Eksternaliseringen forekommer så 

snart disse bestemte handlingsmønstre og normer deles med andre i de fællesskaber, der omgiver 

en. Bliver de delt og accepteret i en sådan grad, at de bliver etablerede samfundsnormer, er der tale 

om en objektivering. Det er disse objektiverede normer, der af individet opfattes som den “objektive 

virkelighed”. Den “objektiverede viden” er dog ikke indlejret i mennesket som udgangspunkt. Før 

dette kan ske skal individet udsættes for og lære af disse objektiverede vaner og handlingsmønstre 

for at internalisere dem. Det er altså ikke kun virkeligheden, der er social konstrueret, men også 

individet selv (Berger & Luckmann, 1966). 

 

Berger og Luckmanns (1966) socialkonstruktivistiske perspektiv er passende for den valgte 

problemformulering, da afhandlingen netop undersøger et nyt fænomen, eller norm, der på 

nuværende tidspunkt eksternaliseres af få virksomheder i skønhedsindustrien: Strategisk brug af 

ansatte som beauty-influencers i “the online beauty community”. Det er “the online beauty 

community” og dennes objektiverede norm om beauty-influencerens kortvarige betalte 

partnerskaber, der udgør konteksten for eksternaliseringen. Det vil sige, at der på nuværende 

tidspunkt i “the online beauty community” eksisterer en række etablerede og socialt accepterede 

normer for, hvad en beauty-influencer er, og hvad der gør denne “autentisk”. Indtil nu er disse 

normer baseret på præmissen om, at beauty-influenceren indgår i diverse kortvarige partnerskaber. 

Dog er skønhedsvirksomhederne Fenty Beauty (Ono), Bobbi Brown (Conway) og Benefit 

Cosmetics (Bailey) nu begyndt strategisk at bruge deres ansatte som beauty-influencers. Da dette 

umiddelbart strider imod den etablerede norm i “the online beauty community”, kan dette ses som 

et forsøg fra virksomhederne på at eksternalisere og objektivere en ny norm for autentiske beauty-

influencers her. Dette forsøg på at forhandle en ny norm kan medlemmerne i “the online beauty 

community” enten forkaste eller acceptere – altså objektivere.  

 

Således er afhandlingens socialkonstruktivistiske udgangspunkt at afdække denne 

meningsdannende proces i “the online beauty community”. For at afdække denne forhandlingerne 

mellem influencer-ansat-hybridernes og medlemmerne i “the online beauty community’s” udgøre 

fokuset for undersøgelsen. De videnskabsteoretiske overvejelser er retningsgivende for vores valg 
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af metode og måden hvorpå vi drager konklusioner. Dette vil blive tydeligt i nedenstående afsnit 

om afhandlingens undersøgelsesdesign. 

 

2.2 Undersøgelsesdesign 
For at undersøge hvilke fordele og ulemper, der er ved ansættelsen af en influencer-ansat-hybrid set 

ud fra parametrene kommunikation, autenticitet og brand-building-behaviors sammenlignet med 

kortvarige partnerskaber med traditionelle beauty-influencers, er nedenstående undersøgelsesdesign 

udarbejdet. Et undersøgelsesdesign karakteriseres som den måde vi undersøger afhandlingens 

valgte fænomen og problemformulering (Andersen, 2008). Vi har valgt at benytte os af 

fokusgruppeinterviews og netnografiske undersøgelser. I nedenstående afsnit vil vi beskrive 

metoderne og deres karakteristika. Hertil vil metodernes formål understreges samt de overvejelser 

der lå til grunde for tilrettelæggelsen af undersøgelsesdesignet. Dette efterfølges af en beskrivelse af 

fokusgruppeinterviewenes samt de netnografiske undersøgelsers design samt en endelig diskussion 

af metodernes mangler. 

  

2.2.1 Fokusgruppeinterview 

Overordnet tillader det kvalitative fokusgruppeinterview os at få indblik i, hvordan individer i 

fællesskab oplever og forstår fænomener i deres livsverden (Tangaard & Brinkmann, 2010). Ifølge 

Tangaard og Brinkmann (2010) er “livsverdenen”: “(...) verden, som den fremtræder for os i en 

direkte og umiddelbar oplevelse forud for, at vi reflekterer eller teoretiserer over verden” (s. 31). 

Med afsæt i Berger og Luckmanns socialkonstruktivisme og den overordnede problemformulering 

vil vi med fokusgruppeinterviewene fokusere på, hvordan det valgte fænomen italesættes og i 

fællesskab enten accepteres eller forkastes (Berger & Luckmann, 1966).  

 

Centralt for fokusgruppeinterviewet er dens sammensætning af interviewpersoner og interaktionen 

mellem disse. Da interviewpersonerne repræsenterer et udsnit af den sociale virkelighed, vil den 

viden vi kan tilgå gennem fokusgrupperne, være konstrueret af deltagerne (Halkier, 2010). Som 

interviewere skaber vi altså med sammensætningen af fokusgruppen en “kunstig social situation”, 

hvor deltagerne i fællesskab bliver nødt til at italesætte og forhandle deres forståelser af den sociale 

virkelighed, ligesom de gør i den virkelig verden uden for fokusgruppens rammer (Halkier, 2010). 

Denne interaktion er essentiel for brugen af fokusgruppeinterviewet, da den tillader os at forstå, 
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hvordan interviewdeltagerne opfatter “influencer-ansat-hybriden” sammenlignet med de 

traditionelle beauty-influencers og hvorfor (Halkier, 2010). 

 

2.2.1.1 Formål  

Formålet med fokusgruppeinterviewene var at iagttage den meningsdannelsesproces, der normalt 

finder sted i “the online beauty community”. Vi er altså interesserede i at observere og forstå, 

hvordan fokusgrupperne i fællesskab italesætter, forhandler og forstår influencer-ansat-hybriden 

som autentisk beauty-influencer sammenlignet med traditionelle beauty-influencers og som 

repræsentant for skønhedsvirksomheden. Formålet er således tredelt. På baggrund af de to 

influencer-typers kommunikation (eksternalisering) vil vi først og fremmest have indblik i, om 

influencer-ansat-hybriderne anses for at have samme funktion som traditionelle beauty-influencers 

(potentiel objektivering). Dernæst vil vi have indblik i, om influencer-ansat-hybridernes forsøg på 

at forhandle egen autenticitet (eksternaliseringen) accepteres eller forkastes af “the online beauty 

community” sammenlignet med traditionelle beauty-influencers (objektiveringen). Ved at bruge de 

traditionelle beauty-influencers som sammenligningsgrundlag sikrer vi os 1. At 

fokusgruppedeltagerne har et fair sammenligningsgrundlag for deres vurdering af influencer-ansat-

hybridens funktion som autentisk beauty-influencer, og 2. At vi har et retvisende grundlag for en 

endelig vurdering af fordele og ulemper ved introduktionen af en influencer-ansat-hybrid i “the 

online beauty community”. Endeligt vil vi have indblik i, hvordan influencer-ansat-hybridernes 

italesatte tilhørsforhold til virksomhederne påvirker opfattelsen af dem som repræsentanter. 

 

2.2.1.2 Overvejelserne bag 

Som tidligere nævnt har vi afholdt to fokusgruppeinterviews. Ved afholdelsen af de to 

fokusgruppeinterview vurderede vi, at vi opnåede tilstrækkelig indsigt i “the online beauty 

community’s” meningsdannelsesproces til at kunne besvare problemformuleringen. Naturligvis 

forekom der variationer i fokusgruppernes italesættelser af det valgte fænomen samt vægtningen af 

de forskellige aspekter. Men trods disse var der, på tværs af fokusgrupperne, enighed om forståelsen 

af influencer-ansat-hybridernes funktioner som autentiske beauty-influencers og 

virksomhedsrepræsentanter. Af den grund vurderede vi, at to fokusgruppeinterviews dannede 

grundlaget for en tilstrækkelig og retvisende analyse af influencer-ansat-hybrid-fænomenet. Vi 

kunne selvfølgelig have udført flere fokusgruppeinterviews for at styrke validiteten af 

undersøgelsen, da der i grunden er mulighed for, at andre fokusgrupper havde forhandlet sig frem til 
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andre forståelser af fænomenet. Dette var vi dog ikke i stand til grundet Covid-19 krisen, der 

forhindrede os i at samle en fokusgruppe mere. I stedet søger vi at styrke validiteten af 

fokusgruppeinterviewenes indsigter gennem de netnografiske undersøgelser. 

 

Første fokusgruppeinterview bestod af fire interviewdeltagere og andet fokusgruppeinterview af tre 

deltagere. Begrundelsen herfor ligger i, at mindre fokusgrupper oftest tillader hver deltager større 

taletid i en mere intim og derfor oftest mere komfortabel ramme (Bryman, 2008). Større 

fokusgrupper kan, særligt hvis de er heterogene, virke mere intimiderende, hvorfor enkelte 

interviewdeltageres perspektiver kan gå tabt grundet tilbageholdenhed. Derfor forsøgte vi at 

begrænse antallet af deltagere og derved skabe en mere intim atmosfære, hvor deltagerne trygt 

kunne diskutere. Udvælgelsen af interviewpersonerne var analytisk selektiv, eftersom de blevet 

valgt ud fra karakteristika, der er relevante for den valgte problemformulering (Halkier, 2010). Det 

vil sige, at vi rekrutterede fokusgruppedeltagere, der alle indgår i “the online beauty community”, 

og som derfor i mindre eller højere grad har personlig interesse i makeup og følger beauty-

influencers på Instagram. Fordi fokusgruppedeltagerne, grundet vores udvælgelsesmetode, alle er 

interesserede i og ved meget om skønhed og beauty-influencers, antog vi, at de hver især havde 

meget at bidrage med i en diskussion, hvorfor det var vigtigt for os at sikre tilstrækkelig taletid til 

hver deltager, så flest mulige perspektiver og indsigter kunne få plads.  

 

Sammensætningen af interviewdeltagerne blev baseret på et ønske om at afdække 

meningsdannelsesprocessen i en homogen samt heterogen gruppe. Det vil sige, at første 

fokusgruppe bestod af fremmede (bilag 1), hvor anden fokusgruppe bestod af deltagere, der kendte 

hinanden privat (bilag 2). Denne forskel i personlige relationer skaber naturligvis forskelle i 

gruppedynamikkerne (Halkier, 2010). Den homogene gruppe havde fordel i, at deltagerne var mere 

trygge i hinandens selskab og derfor hurtigere tog del i samtalen. Dertil gav den homogene gruppe 

et retvisende indblik i de naturlige, sociale dynamikker og meningsforhandlinger, der finder sted 

uden for fokusgruppens konstruerede rammer. Dog var ulempen ved denne sammensætning, at 

deltagernes mere intime relationer og etablerede fælles forståelsesramme resulterede i mindre 

eksplicitte italesættelser af fænomenet, hvorfor moderatoren i højere grad blev nødt til at spørge ind 

til de fælles forståelser (bilag 2, s. 155). Den heterogene gruppe havde fordel i, at deltagerne, 

grundet manglen på personlig viden om hinanden, i højere grad blev nødt til eksplicit at udspørge 

hinanden om holdninger og synspunkter (Halkier, 2010). På denne måde blev 
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meningsdannelsesprocessen mere eksplicit for os som observanter, og gjorde det således nemmere 

for os at iagttage og forstå de bagvedliggende processer i meningsdannelsesprocessen (bilag 1, 

s.124). Ulempen ved denne sammensætning var dog, at fokusgruppedeltagerne her var mere 

tilbageholdende ift. at udfordre hinandens forståelser. Fokusgruppen var oftest enige med hinanden, 

og var nogen uenige forholdt de sig passivt, hvilket højst sandsynligt skyldes, at den “fremmede” 

ramme for fokusgruppen fostrede et underliggende gruppepres og ønske om ikke at afvige fra den 

umiddelbare konsensus (bilag 1, s. 146). Derudover blev interviewdeltagerne valgt ud fra 

præmissen om, at de skulle repræsentere et retvisende udsnit af “the online beauty community” 

(Casabianca, 2016). Da det oftest er kvinder, som er interesserede i skønhedsprodukter, bestod 

fokusgrupperne derfor også primært af kvinder. Dog var en af interviewdeltagerne en mand, der har 

stor interesse for og bruger makeup. Eftersom særligt unge i aldersgruppen 20-30 år følger beauty-

influencers på sociale medier, var deltagerne ligeledes i denne aldersgruppe (Social Standards, 

u.d.).  

   

Da det internationale perspektiv, som tidligere nævnt, er et afgørende aspekt af “the online beauty 

community” fandt vi det ligeledes nødvendigt at afdække danske såvel som udenlandske 

medlemmers deltagelse i de meningsdannende processer. “The online beauty community’s” online 

rammer gør det til et internationalt samfund, hvor skønhedsinteresserede forbrugere deler interesser 

på tværs af landegrænser og kulturer. Et indblik i andre kulturers bidrag til den meningsdannende 

process er derfor afgørende for at få et retvisende indblik i opfattelsen af influencer-ansat-hybridens 

autenticitet som beauty-influencer samt virksomhedsrepræsentant. Af den grund afholdt vi et 

fokusgruppeinterview på dansk samt et på engelsk. De danske medlemmer, som vi var i stand til at 

rekruttere, var ikke komfortable med at udtrykke sig verbalt på engelsk, hvorfor de foretrak at 

deltage i det danske fokusgruppenterview. Derfor forekom der en lavpraktisk opdeling af 

fokusgrupperne, hvor det danske bestod af danske medlemmer og det engelske bestod af 

udenlandske medlemmer. Dog følger de alle diverse udenlandske beauty-influencers på Instagram. 

Således blev det internationale aspekt på sin vis stadig bibeholdt i den danske fokusgruppe. Havde 

det vist sig, at den danske fokusgruppes forhandling og fælles forståelse af influencer-ansat-

hybriderne varierede betydeligt fra det engelske fokusgruppeinterview, ville dette tyde på, at 

influencer-ansat-hybriden ikke fungerer som strategi på tværs af alle lande og kulturer. Dette var 

dog ikke tilfældet. Endeligt supplerede vi indsigter fra fokusgruppeinterviewene med indsigter fra 

de netnografiske undersøgelser. Da den netnografiske metode netop tager udgangspunkt i “the 
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online beauty community’s” online verden, udviskes landegrænser automatisk, og resultaterne 

herfra understøttede således indsigterne fra fokusgrupperne. 

 

2.2.1.3 Design 

Forud for fokusgruppeinterviewene blev en interviewguide udformet, der skulle garantere, at det 

givne problemfelt blev tilstrækkeligt dækket (bilag 4). Som tidligere nævnt bestod fokusgrupperne 

af hhv. fire og tre interviewdeltagere samt en moderator, der faciliterede samtalen ved at stille 

spørgsmål fra interviewguiden og i begrænset omfang bad om uddybelser af udtalelser. Således 

kunne vi sikre os, at det valgte problemfelt blev undersøgt samtidigt med, at den kunstige sociale 

situation kunne udfolde sig på mest naturlige vis.  

 

For at sikre at fokusgruppeinterviewene producerede brugbar data i forhold til den valgte 

problemformulering, var det essentielt at strukturere interviewet, så den tog højde for den 

meningsdannende proces uden at bevæge sig for langt væk fra det givne researchfelt. Af den grund 

valgte vi at benytte os af den blandede tragtmodel, hvor fokusgruppeinterviewene startede med 

mere åbne og brede spørgsmål, hvorefter moderatoren tog en strammere styring og gradvist 

indsnævrede spørgsmålene til konkret at handle om det, vi ønskede at undersøge (Halkier, 2010). 

Da netop den naturlige gruppedynamik og meningsskabende proces er i fokus for undersøgelsen, 

var moderatorens indblanding i fokusgruppeinterviewet derfor også forsøgt begrænset mest muligt. 

Moderatoren fungerede derfor primært som en facilitator, der fremlagde spørgsmålene og som af og 

til spurgte ind til udtalelser, der ikke blev yderligere kommenteret på eller diskuteret i gruppen. 

Ellers var fokusgruppeinterviewene fri for indblanding, hvor deltagerne fik lov til selv at diskutere 

indbyrdes.  

 

Fokusgruppeinterviewene blev indledt med en kort introduktion, hvori vi forklarede deltagerne om 

formålet med interviewet, dets overordnede struktur, forventninger til dem som deltagere samt 

deres anonymitet (bilag 1 & 2). Vi valgte for overblikkets skyld at inddele fokusgruppeinterviewene 

i tre dele således, at de stemmer overens med den blandede tragtmodels gradvise indsnævring (bilag 

4) (Halkier, 2010). I første del af fokusgruppeinterviewene blev overordnede, åbne spørgsmål 

fremlagt for gruppen, hvor de skulle diskutere deres forståelser af beauty-influencers, disses 

funktioner og hvad der gør disse autentiske. Denne del var inkluderet med formålet om at etablere 

en fælles referenceramme samt at gøre deltagerne trygge i diskussionssituationen. I anden del 
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introducerede vi noget visuelt materiale fra de valgte influencer-ansat-hybriders Instagram-profiler, 

hvortil vi bad deltagerne om at diskutere, i hvor høj grad de opfylder de kommunikative 

karakteristika for en traditionel beauty-influencer. I sidste del af fokusgruppen indsnævrede vi 

fokuset yderligere og gav dem visuelt materiale fra de traditionelle beauty-influenceres Instagram-

profiler. Her bad vi deltagerne om at sætte ord på, om de to influencer-typer adskiller sig set ud fra 

parametrene kommunikation, autenticitet og brand-building behaviors og hvorfor.  

 

Vi valgte at inddrage visuelle hjælpemidler i fokusgrupperne i form af særligt udvalgt indhold fra 

begge influencer-typers Instagram-profiler. Dette blev gjort med formålet om at fremme 

interaktionen mellem deltagerne samtidigt med, at diskussionen blev indsnævret (Halkier, 2010). 

Det visuelle materiale gav os mulighed for nemmere at iagttage forhandlingerne i 

meningsdannelsesprocessen, da deltagerne konkret kunne udpege og eksemplificere deres udtalelser 

og holdninger om influencerne. Derudover var ikke alle deltagere bekendte med de valgte 

influencers, hvorfor de visuelle hjælpemidler gav alle i fokusgruppen det samme udgangspunkt til i 

fællesskab at konstruere en forståelse af disse. Således blev den kollektive meningsdannende proces 

understøttet.   

 

Vi kategoriserede vores spørgsmål som: Beskrivende start-spørgsmål og evaluerende start-

spørgsmål (Halkier, 2010). Halkier (2010) kalder spørgsmål, der benyttes i fokusgrupper for start-

spørgsmål, da de netop har til formål at starte og understøtte diskussioner og forhandlinger mellem 

interviewdeltagerne. Beskrivende start-spørgsmål søger at afdække deltagernes egne beskrivelser 

og erfaringer, hvorimod evaluerende start-spørgsmål søger at afdække mere normative vurderinger, 

som gruppen kan diskutere indbyrdes. Interviewguiden består derfor af en overvejende mængde af 

evaluerende start-spørgsmål, da formålet netop var at undersøge normforhandlingerne i “the online 

beauty community” (bilag 4).  

 

2.2.1.4 Begrænsninger 

Fokusgruppen som metode er højt styret af gruppedynamikken. Alt efter sammensætningen af 

“personligheder” kan mængden af deltagelse variere fra deltager til deltager. Nogle 

fokusgruppedeltagere kan være mere frembrusende og dominere samtalen, hvilket kan resultere i 

tilbageholdenhed fra andre gruppemedlemmer. Således kan visse relevante synspunkter gå tabt i 

interviewet, hvis der ikke tages hensyn til de mere tilbageholdende deltagere (Halkier, 2010). Vi har 
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så vidt muligt forsøgt at sikre, at samtlige meninger og synspunkter kom til kende under interviewet 

ved at spørge direkte ind til de deltagere, der forholdt sig mere passivt i visse dele af interviewet 

(bilag 1, s. 121). Dog var denne indgriben begrænset, da gruppedynamikken er afgørende for 

opretholdelsen af den kunstige sociale situation. Havde vi grebet for meget ind i diskussionen, 

havde dette kompromitteret meningsforhandlingens autenticitet.  

 

Ligesom det ses i den sociale virkelighed uden for fokusgruppens rammer, har medlemmer i et 

fællesskab oftest tendens til at være enige i særligt dominerende personers holdninger eller tie, når 

der hersker en generel konsensus. Af den grund opstår der oftest mere enighed end uenighed i en 

fokusgruppe, når der lægges op til diskussion (Halkier, 2010). Dette kan betyde, at visse holdninger 

og synspunkter ikke ser dagens lys, da fokusgruppedeltagere vil forsøge ikke at afvige fra 

“gruppens norm”. Til trods for, at dette kan medføre udelukkelsen af relevante pointer, vurderede 

vi, at denne gruppedynamik var afgørende for afhandlingens researchfelt, da vi netop ønskede at 

afdække forhandlingsprocessen – hvad end dens præmisser er. Hvis særligt fremtrædende personer 

former og ændrer de andre deltageres holdninger, og dermed forståelser af den sociale virkelighed, 

så er dette en relevant karakteristika for “the online beauty community”.  

 

2.2.1.5 Reliabilitet og validitet  

Reliabilitet omhandler undersøgelsens pålidelighed og måles oftest på andre forskeres evne til at 

replikere resultaterne (Bryman, 2008). Da den afgørende præmis for fokusgruppen netop er den 

kunstige sociale situation, der skabes ved sammensætningen af en unik gruppe mennesker, vil det 

som udgangspunkt være umuligt at genskabe præcis den samme interviewsituation og 

gruppedynamik. De normforhandlinger der fandt sted i vores afholdte fokusgrupper ville højest 

sandsynligt ændre sig ved en ny gruppesammensætning, hvorfor præcis samme resultater ikke kan 

opnås. Denne præmis for fokusgruppeinterviewene svækker vores undersøgelses reliabilitet. Dog 

forsøger vi at styrke undersøgelsens reliabilitet ved at gøre processen op til 

fokusgruppeinterviewenes afholdelse så transparent som muligt. Vi har altså klarlagt overvejelserne 

bag fokusgrupperne, udvælgelseskriterierne for deltagerne og fremlagt interviewguiden samt 

dertilhørende visuelt materiale (bilag 4 & 5). Således kan forskere på bedst mulig vis genskabe 

rammerne for fokusgruppeinterviewet og i højere grad sikre, at en potentiel ny fokusgruppe ville 

komme frem til lignende resultater, hvilket styrker reliabiliteten. Ved afholdelsen af 

fokusgrupperne erfarede vi ligeledes, at særlige opfattelser af og normer for autentiske beauty-
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influencers gik igen i begge fokusgruppeinterviews, til trods for de unikke gruppesammensætninger 

og dennes indvirkning på forhandlingerne, hvorfor genskabelse af lignende resultater kan lade sig 

gøre. Disse gentagne opfattelser repræsenterer højst sandsynligt objektiverede normer i “the online 

beauty community” og er et udtryk for, hvad medlemmerne mener er en autentisk beauty-influencer 

lige nu og her. Denne kollektive forståelse vil med al sandsynlighed genforhandles i fremtiden, hvor 

nye normer vil eksternaliseres, objektiveres og internaliseres i det online samfund. Skal resultaterne 

af vores fokusgruppeinterviews derfor genskabes, ville det kræve, at samfundskonteksten er lig den, 

der eksisterer nu i “the online beauty community”. Dette besværliggør naturligvis en potentiel 

replikation i fremtiden, hvilket svækker undersøgelsens reliabilitet.  

 

Validitet omhandler undersøgelsens gyldighed og i hvor høj grad vi reelt undersøger, det vi satte os 

for at undersøge med henblik på problemformuleringen og de tre underspørgsmål (Bryman, 2008). I 

udførelsen af fokusgruppeinterviewene var vi opmærksomme på, at der er mulighed for, at 

interviewdeltagerne mistolker og misforstår moderators spørgsmål. Altså kan de forstå 

spørgsmålene på andre måder, end vi gør det, og dermed svare på noget andet end det, vi reelt 

ønsker at undersøge. Dette svækker validiteten af vores undersøgelse. Dog sørgede vi for, ved 

mistanke om potentielle misforståelser, enten at omformulere spørgsmålet eller bede om uddybende 

udtalelser for at verificere vores forståelse af deres svar (bilag 2, s. 173 og 181). Således sikrede vi 

undersøgelsens validitet. For yderligere at højne undersøgelsens validitet sørgede vi for at afholde 

et fokusgruppeinterview bestående af danske deltagere og et andet bestående af udenlandske 

deltagere. Således sikrede vi os, at indsigterne fra fokusgrupperne ikke var gældende for 

udelukkende det danske samfund, men rent faktisk var indsigter fra et internationalt “online beauty 

community”. Dog repræsenterede de udenlandske interviewdeltagere kun Skandinavien og det 

nordlige Europa (Sverige, Norge, Finland og Polen) (bilag 1, s. 116), hvorfor et komplet 

internationalt perspektiv ikke blev opnået, og derfor svækkede validiteten. Af den grund søgte vi at 

inkludere større international repræsentation via de netnografiske undersøgelser, hvor flere 

nationaliteter blev repræsenteret. Endeligt hæmmede de visuelle hjælpemidler undersøgelsens 

validitet. Da hjælpemidlerne udelukkende bestod af stilbilleder fra de to influencer-typers profiler, 

havde deltagerne ikke mulighed for ordentligt at sætte sig ind i deres funktioner som beauty-

influencers, der i høj grad afhænger af videomateriale. Enkelte interviewdeltagere gav også udtryk 

for klare præferencer for videomateriale, da dette gav dem mulighed for, bedre at sætte sig ind i 

beauty-influencernes funktioner (bilag 1, s. 119). Altså har vi som interviewere ikke givet 
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interviewdeltagerne de mest optimale forudsætninger for at vurdere influencernes kommunikation, 

autenticitet og brand-building behaviors, hvorfor validiteten af vores undersøgelse svækkes.  

 

2.2.2 Netnografiske undersøgelser 
Den netnografiske undersøgelse tager udgangspunkt i den online verden. Her fungerer researcheren 

som observatør via den digitale skærms anonyme rammer (Kozinets, 2002). Undersøgelsesmetoden 

blev udviklet med formålet om at undersøge “online communities”, og hvordan medlemmerne i 

disse kommunikerer og interagerer med hinanden. I “the online beauty community” udgør 

medlemmerne følgerne såvel som beauty-influencerne. Ved at observere medlemmernes 

kommunikation her kan netnografen få indblik i de diskurser, normer og meningsdannelser, der er 

særligt karakteristiske for det undersøgte “online community” (Kozinets, 2002). Disse 

metodekarakteristika stemmer overens med afhandlingens problemformulering, da vi netop ønsker 

at undersøge hvordan medlemmerne, altså både følgere og beauty-influencere i “the online beauty 

community” italesætter influencer-ansat-hybriderne samt de traditionelle beauty-influencer. 

Ligesom med fokusgrupperne vil vi med de netnografiske undersøgelser få indblik i “the online 

beauty community’s” sociale virkelighed. Modsat fokusgruppen vil den sociale situation vi 

iagttager online ikke være kunstig. Vi får således her et mere retvisende indblik i den daglige 

interaktion og dynamik i “the online beauty community”.  

 

2.2.2.1 Formål  

Formålet med de netnografiske undersøgelser var ikke blot at få indsigt i medlemmernes 

italesættelser og forhandlinger af influencer-ansat-hybridernes samt de traditionelle beauty-

influencers funktioner som autentiske beauty-influencers, men ligeledes at afdække, hvordan 

influencerne selv påvirker denne normforhandlingsproces. Da influencer-ansat-hybriden ikke 

udelukkende er modtager af “the online beauty community’s” italesættelser, men i høj grad også 

selv er med til at italesætte og iscenesætte sin egen funktion som autentisk beauty-influencer, er det 

essentielt for de netnografiske undersøgelser at afkode denne forhandlingsproces. Forhandlingen af 

hvad en autentisk beauty-influencer i “the online beauty community” er, er altså en 

tovejsforhandling. Det vil sige, at det er essentielt for vores endelige vurdering af, hvorvidt 

influencer-ansat-hybriderne opfattes som autentiske beauty-influencers, hvordan begge parter 

italesætter dem. Vi skal altså se på, hvordan influencer-ansat-hybriderne søger at eksternalisere en 

ny norm for autentiske beauty-influencers, og om denne nye norm anerkendes og accepteres af 
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tilpas mange i “the online beauty community” til, at det bliver en objektiveret norm. Ved at kode og 

fortolke online data fra alle seks Instagram-profiler, kan vi få indblik i de normer og 

meningsdannelser, der former den fælles forståelse af en autentisk beauty-influencer i “the online 

beauty community”. Ydermere, kan de netnografiske undersøgelser af influencer-ansat-hybridernes 

kommunikation hjælpe os med at få indsigt i, hvordan de søger bedst muligt at repræsentere de 

skønhedsvirksomheder, som de er ansat hos. Ved at se på hvordan influencer-ansat-hybriderne 

enten implicit og eksplicit italesætter skønhedsvirksomhederne, kan vi vurdere, hvor mange brand-

building behaviors de reelt praktiserer, og hvor godt de lykkes med disse. Således kan vi afgøre om 

den enkelte influencer-ansat-hybrid formår at udfylde funktionen som både ideal repræsentant for 

skønhedsvirksomheden samt funktionen som autentisk beauty-influencer i “the online beauty 

community”.  

 

2.2.2.2 Overvejelserne bag  

Vi valgte at udføre en netnografisk undersøgelse af hver influencer-ansat-hybrids Instagram-profil 

samt af de tre traditionelle beauty-influencers Instagram-profiler. Da vi netop ønsker at undersøge 

de forhandlings- og meningsdannende processer, der finder sted på denne platform i “the online 

beauty community”, er den kommunikation vi afkodede et udsnit af influencernes egne opslag samt 

dertilhørende kommentarer. Af den grund havde vi i dataindsamlingsprocessen bevidst valgt at 

indsamle data, der understreger denne tovejsforhandling af influencer-ansat-hybridernes og de 

traditionelle beauty-influenceres funktioner som autentiske beauty-influencers samt af influencer-

ansat-hybridernes funktioner som repræsentanter for skønhedsvirksomhederne. Naturligvis blev det 

i dataindsamlingsprocessen tydeligt, at andre aspekter af influencernes offentlige roller også blev 

forhandlet, men grundet afhandlingens teoretiske fokus fokuserede vi på den data, vi vurderede 

bedst understregede forhandlingerne af influencerne som autentiske beauty-influencers og 

repræsentanter for skønhedsvirksomhederne. Af den grund sorterede vi i dataen, så empirien var 

relevant ift. den valgte problemformulering og researchfelt. På denne måde havde vi de bedste 

præmisser for kodningen og den dertilhørende fortolkning. Eksempelvis stødte vi på opslag, hvori 

influencer-ansat-hybriderne promoverede promoverede ikke-konkurrerende produkter, hvor de 

interagerede med venner/familie, mm., som blev frasorteret i dataindsamlingsprocessen.    

 

Dataindsamlingsprocessen resulterede i analysen af i alt 29 opslag fra influencerne og 149 

kommentarer. For hver influencer inkluderede vi kommentarer alt efter, hvor relevante de var for 
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italesættelsen af influenceren som en autentisk beauty-influencer eller repræsentant for 

skønhedsvirksomheden. Denne udvælgelse vil uddybes i afsnittet om den netnografiske 

undersøgelses design. Vi kunne have inkluderet flere opslag og kommentarer i vores netnografiske 

undersøgelser, men vi vurderede, at inddragelsen ikke havde resulteret i indsigter, der havde 

bidraget yderligere i besvarelsen af den valgte problemformulering og dertilhørende 

underspørgsmål. Da vi fulgte Kozinets’ (2002) principper om dataindsamling, sikrede vi, at den 

endelige datapulje var relevant og fyldestgørende for besvarelsen af den valgte problemformulering. 

Vi indsamlede dataen over en længere periode varende fra marts 2019 til marts 2020 og revurderede 

samt sorterede i denne løbende for at ende med en datapulje, der bedst repræsenterede “the online 

beauty community’s” normer og meningsdannende processer. Havde vi inkluderet yderligere data i 

analysen, havde vi blot kunne gentage indsigter, vi allerede førhen havde etableret. Dertil havde 

fokusgruppeinterviewene til formål at understøtte indsigterne fra de netnografiske undersøgelser 

(Kozinets, 2002).  

 

2.2.2.3 Design 

For at undersøge hvordan medlemmerne, altså både følgerne og influencerne, i “the online beauty 

community” i fællesskab italesætter og forhandler normer for en autentisk beauty-influencer, samt 

hvordan influencer-ansat-hybriderne italesætter skønhedsvirksomhederne, de er ansat hos, foretog 

vi, som tidligere nævnt, seks netnografiske undersøgelser af hhv. de tre influencer-ansat-hybrider 

samt de tre traditionelle beauty-influencers’ Instagram-profiler. Nedenstående undersøgelsesdesign 

tog udgangspunkt i Kozinets (2002) fire trin for den netnografiske metode: 1. Entrée, 2. Data 

collection and analysis, 3. Providing trustworthy interpretation samt 4. Research ethics.  

 

Entrée omhandler planlægningen af den netnografiske undersøgelse, og hvordan vi som netnografer 

bedst finder frem til relevante online communities (Kozinets, 2002). Her er det essentielt, at 

processen starter ud med, at man har en række fastetablerede research-spørgsmål, der kan guide 

udvalget af communities. Da vi som tidligere nævnt ønsker at undersøge fænomenet 

“skønhedsvirksomheders strategiske brug af ansatte som beauty-influencers i “the online beauty 

community”” og dertil har opstillet en problemformulering såvel som underspørgsmål, lå det fra 

start klart for os, hvilke online communities vi skulle afdække. Vi valgte at tage udgangspunkt i 

Ono, Conway og Baileys Instagram-profiler samt Kayla, Ruiz og Rahmans Instagram-profiler og 

den forhandling, der finder sted i opslaget såvel som i kommentarfeltet under det udvalgte opslag. 
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Kozinets (2002) skelner mellem fem forskellige typer af online communities, hvor de valgte 

Instagram-profiler kan karakteriseres som “boards”. Disse digitale opslagstavler kredser om 

bestemte produkter og en bestemt livsstil. Ono, Conway og Baileys digitale opslagstavler 

overholder samtidigt de fire kriterier, der skaber bedste rammer for en netnografisk undersøgelse: 1. 

De er relevante ift. det vi ønsker at undersøge, 2. De har en høj frekvens i antallet af opslag, 3. De 

indeholder detaljeret og beskrivende data, og 4. Der er stor interaktion mellem medlemmerne 

(Kozinets, 2002). For at kunne opstille de netnografiske undersøgelser af influencer-ansat 

hybriderne komparativt med de traditionelle beauty-influencers, sikrede vi os, at sidstnævntes 

profiler ligeledes opfyldte samme kriterier.  

 

Data collection and analysis omhandler indsamlingen af data samt analysetilgangen til denne. 

Ifølge Kozinets (2002) har netnografer to muligheder ift. hvordan og hvilken type data de vælger at 

indsamle. Netnotgrafen kan enten kopiere og indhente data direkte fra de online communities og 

analysere denne (tekst, billeder, emojis, mm.), eller netnografen kan gå mere etnografisk til værks 

og nedskrive egne observationer af det online communities medlemmer, interaktioner og 

meningsdannelser uden kopiering af online materiale (Kozinets, 2002). Vi valgte i vores 

netnografiske undersøgelser at benytte os af førstnævnte metode. Det gjorde vi da vi i kraft af vores 

socialkonstruktivistiske tilgang har særligt fokus på sprogets meningsdannende og iscenesættende 

funktion. Vi var altså interesserede i at dykke ned i hvilke termer og udtryk som influencerne og 

følgerne i “the online beauty community” benytter sig af samt hvordan de sprogligt forhandler 

normer for en autentisk beauty-influencer. Dertil fokuserede vi på, hvordan influencer-ansat-

hybriderne sprogligt vinklede skønhedsvirksomhederne for at sætte dem i bedst muligt lys og 

understrege sine tilhørsforhold til virksomhederne (Kozinets, 2010). Vi havde ikke haft mulighed 

for at gå i dybden med sprogets funktion i “the online beauty community”, hvis den netnografiske 

undersøgelse udelukkende var baseret på vores egne observationer og tanker. Altså valgte vi at 

kopiere online materiale direkte fra de seks Instagram-profiler. Dette materiale printede vi ud, 

kodede i hånden ud fra den fastlagte teoretiske ramme, sammenlignede dataen og på baggrund af 

disse vurderede vi, hvorvidt influencer-ansat-hybriderne sammenlignet med de traditionelle beauty-

influencers opfattes som autentiske beauty-influencers i “the online beauty community” og om de 

samtidigt på bedst mulig vis repræsenterer skønhedsvirksomhederne, som de er ansat hos (bilag 3) 

(Kozinets, 2010).  
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Som netnografer har vi et utal af data tilgængeligt online, hvorfor vi i dataindsamlingsprocessen 

blev nødt til at sortere og udvælge materiale, der var relevant for netop vores undersøgelse. 

Kozinets (2002) skelner her mellem data, der er “on topic” og “off topic”, hvor on topic netop er 

data, der er relevant for netnografens undersøgelse. Grundet det valgte fænomen, den dertilhørende 

problemformulering samt den fastlagte teoretiske ramme indsnævrede vi “on topic data” til at være 

opslag og kommentarer, der omhandler influencernes kommunikative karakteristika, forhandling af 

autenticitet og italesættelse af skønhedsvirksomhederne. Disse tre udvælgelseskriterier for “on 

topic” data stemmer overens med afhandlingens underspørgsmål og teoretiske ramme, der vil 

uddybes i afsnittet “teoretisk ramme”. Vores første screening af de seks Instagram-profiler tog 

således udgangspunkt i at frasortere off topic indhold. Dette resulterede i en enorm mængde af on 

topic data, hvorudfra vi udvalgte data, der var særligt indholdsrigt og beskrivende ift. de tre 

underspørgsmål.  
 

       
Eksempler på indholdsrigt og beskrivende data i de netnografiske undersøgelser 

 

Derfor endte vi med en datapulje bestående af 29 opslag med 149 kommentarer. Ifølge Kozinets 

(2002) kan: “(...) interesting and useful conclusions (...) be drawn from a relatively small number of 

messages, if these messages contain sufficient descriptive richness and are interpreted with 

considerable analytic depth and insight” (s. 64). Af den grund valgte vi at tage udgangspunkt i få 

men indholdsrige opslag og kommentarer frem for at undersøge en mere omfangsrig datapulje, da 

de udvalgte opslag netop tillader os at foretage en mere dybdegående analyse af, hvordan 
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medlemmerne i “the online beauty community” i fællesskab forhandler normerne for en autentisk 

beauty-influencer og ideal repræsentant. Således tager vi også højde for den netnografiske metodes 

tredje trin: Providing trustworthy interpretation (Kozinets, 2002). Dette trin omhandler netop, 

hvordan netnografen sikrer en retvisende fortolkning af datamaterialet. Da vi netop tager 

udgangspunkt i opslag og kommentarer, der er særligt detaljerede og indholdsrige, sikrer vi os, at 

analysen og dennes indsigter ikke baseres på data, der påkræver overfortolkning fra vores side af. 

Dertil har den netnografiske undersøgelse netop har sine begrænser ift. hvad der kan udledes fra 

visuelt- og skriftbaserede interaktioner online, hvorfor det er nødvendigt at understøtte denne med 

metoder, der kompenserer for netnografiens mangler. Den netnografiske metodes begrænsninger vil 

uddybes i næste afsnit. Af den grund blev fokusgruppeinterviewene udført for at supplere 

indsigterne og styrke netnografiens validitet.  

 

Research ethics omhandler netnografens ansvar over for de medlemmer, hvis udtalelser der 

udvælges i analysen (Kozinets, 2002). Vi har derfor valgt at bibeholde følgernes anonymitet i de 

uddrag, der indgår i analysen ved at overstrege deres brugernavne (bilag 3). Da de valgte 

influencers opererer som “offentlige personer” strider mangel på anonymitet for disse ikke imod 

vores etiske retningslinjer som netnografer.  

 

2.2.2.4 Begrænsninger 

Da den netnografiske undersøgelse netop tager udgangspunkt i en naturlig og autentisk social 

situation online, betyder det også, at den interaktion, der finder sted her mangler, 

fokusgruppeinterviewets reflektivitet. Det vil sige, at medlemmerne, når de udtaler sig, ikke på 

samme måde anstrenger sig for at forklare og uddybe baggrunden for deres meninger og 

holdninger. Således er forhandlingen mellem medlemmerne og influencerne oftest mere overfladisk 

og indforstået. Da de netop er en del af “the online beauty community”, har de internaliseret 

normerne, der eksisterer her, og deler således en fælles forståelse for “the online beauty 

community’s” sociale virkelighed, hvorfor de ikke behøver at italesætte normerne på samme måde 

som i et fokusgruppeinterview. Mange af de normer og forhandlinger, der finder sted i dette online 

community vil altså være implicitte, og meningsdannelsesprocessen vil således ikke være lige så 

tydelig for os som researchere, som eksempelvist i fokusgruppeinterviewene, hvor vi kan bede 

interviewdeltagerne om at uddybe synspunkter og holdninger. Den netnografiske undersøgelse 
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kræver altså mere af netnografens fortolkningsevner, hvorfor der er større risiko for mistolkning af 

medlemmernes normer og forhandlinger (Kozinets, 2002).  

 

I kraft af at al interaktion i “the online community” netop finder sted på et online forum, der er 

tilgængeligt for alle, kan de udtalelser medlemmerne kommer med bære præg af et ønske om både 

at opretholde et ideelt selvbillede samt et ønske om ikke afvige fra konsensus (Kozinets, 2002.). 

Medlemmerne, influencerne såvel som følgerne, kan altså have tendens til udelukkende at dele 

holdninger og præferencer, der fremstiller dem i bedst muligt lys, og som de på forhånd ved er 

accepterede i samfundet. Dette bevirker, at potentielt vigtige indsigter ikke ser dagens lys og ikke er 

retvisende for medlemmerne som reelle forbrugere. Dog mener vi, at denne tosidet 

selviscenesættelse og indordningen efter bestemte normer er afgørende for et retvisende indblik i 

“the online beauty community” og den meningsdannelsesproces, der finder sted her. Hvis det er 

tilfældet, at et medlem er mere tilbøjelig til at reagere og kommentere positivt på et opslag såfremt 

eksempelvis fem andre har reageret positivt på selvsamme, gør dette ikke influencer-ansat-

hybridens autenticitet som beauty-influencer mindre “sand” og “virkelig”. I så fald er denne 

indordning et udtryk for “the online beauty community’s” meningsdannelsesproces, og således er, 

hvordan medlemmet havde reageret uden dette normative pres, irrelevant for vores undersøgelse. 

Med udgangspunkt i vores socialkonstruktivistiske tilgang betyder det, at indsigterne fra vores 

netnografiske undersøgelser ikke er mindre “sande” blot fordi “the online beauty community” har 

“presset” nogle medlemmer til at acceptere bestemte normer for en autentisk beauty-influencer. Har 

normative pres i “the online beauty community” influeret visse medlemmers kommentarer, kan 

dette være ensbetydende med, at medlemmet blot har internaliseret “the online beauty 

community’s” normer, og nu forstår disse som “sande” og “virkelige”.  

 

2.2.2.5 Reliabilitet og validitet 

Som tidligere nævnt omhandler reliabilitet undersøgelsens pålidelig og dermed andre forskeres 

mulighed for at replikere den (Bryman, 2008). Da de netnografiske undersøgelser baseres på 

offentligt tilgængeligt data, har andre forskere mulighed for at tage udgangspunkt i præcis den 

samme datapulje, hvorfor replikation af undersøgelsen i højere grad er mulig. Dette øger 

undersøgelsens reliabilitet. Dertil har vi præsenteret overvejelserne bag de netnografiske 

undersøgelser samt udvælgelseskriterierne for dataen på så transparent vis som muligt, hvorfor det 

er nemmere for andre forskere at genskabe en lignende undersøgelse. Dog kan undersøgelsen, i 
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kraft af sin kvalitative natur, være mindre pålidelig, da resultaterne baseres på subjektive 

fortolkninger. Altså kan andre forskere med samme datapulje vurdere at de analyserede termer, 

betegnelser, udtryk, mm. har anden betydning end den vi har tillagt dem, og kan således komme 

frem til andre indsigter, hvilket svækker undersøgelsens reliabilitet. Denne mulige variation i 

fortolkning søger vi dog at mindske ved at fastsætte en teoretisk ramme, der skal danne et fælles 

udgangspunktet for fortolkningen. På denne måde søger vi at højne undersøgelsens reliabilitet.  

 

Validitet omhandler undersøgelsens gyldighed og hvor i hvor høj grad vi undersøger det, vi satte os 

for at undersøge (Bryman, 2008). Da den netnografiske undersøgelses præmis netop ligger i 

netnografens passive observationer, kan vi ikke på samme måde sikre os, at vores fortolkninger af 

“the online beauty community’s” udtalelser er præcise og korrekte. I fokusgruppeinterviewet har vi 

mulighed for at verificere vores egne fortolkninger ved direkte at spørge ind til interviewdeltagerne. 

Dette har vi som netnografer ikke mulighed for, da vi oftest tager udgangspunkt i gamle 

kommentarer, hvorfor de fleste sociale medie-brugere hverken kan eller vil stå til ansvar for 

udtalelserne. Af den grund eksisterer der en mulighed for, at vores tolkninger af bestemte udtryk, 

termer, italesættelser, mm. ikke stemmer fuldstændig overens med intentionen der oprindeligt lå 

bag, hvilket svækker undersøgelsens validitet. Dog søger vi at supplere egne fortolkninger af data 

fra “the online beauty community” med indsigter fra fokusgruppeinterviewene, hvor vi i højere grad 

har kunnet verificere vores fortolkninger af udtalelserne. Endeligt søger vi at styrke undersøgelsens 

validitet ved at foretage netnografiske undersøgelser for tre af hver influencer-type. Således sikrer 

vi os i højere grad, at de generaliseringer vi laver om hver influencer-types kommunikation, 

autenticitet og brand-building behaviors ikke baseres på enkeltstående tilfælde. Havde vi 

udelukkende foretaget en netnografisk undersøgelse af én influencer-ansat-hybrid og én traditionel 

beauty-influencer, kunne indsigterne fra disse lige så godt have været unikke tilfælde, der var 

særligt karakteristiske for den enkelte influencer. Således havde vi ikke været i stand til på samme 

valide måde at sammenligne influencer-typerne og lave generaliseringer. Men da vi netop har 

baseret de netnografiske undersøgelser på tre af hver influencer-type, kan lighederne imellem dem i 

højere grad skabe grundlag for en bredere generalisering, hvorfor vi er i stand til bedre at besvare 

den endelige problemformulering.  

 

Metodernes design skal forstås ud fra en fastlagt teoretisk ramme, som danner udgangspunktet for 

ikke blot metodernes opbygning men også vores fortolkning af den indsamlede empiri. For at 
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indsnævre og specificere afhandlingens teoretiske ramme er et litteraturreview blevet udarbejdet 

forinden. Littertaturreviewet og den fastlagte teoretiske ramme vil uddybes i nedenstående afsnit.  

3. Teori	 
Følgende afsnit består af et litteraturreview samt afhandlingens teoretiske ramme. Litteraturreviewet 

vil tage afsæt i afhandlingens valgte researchfelt og vil derfor afdække emnerne: Autentiske sociale 

medie influencers, beauty-influencers i “the online beauty community” og employee branding. På 

baggrund af dette litteraturreview kan vi kortlægge, hvilken research der førhen er foretaget på 

området samt afdække eventuelle research gaps inden for det teoretiske felt. På baggrund heraf kan 

afhandlingens akademiske bidrag understøttes. Herefter præsenteres afhandlingens teoretiske 

ramme, der danner grundlaget for det efterfølgende analyseafsnit.  

  

3.1 Litteraturreview 
For at danne os et overblik over eksisterende research og etableret viden på ovenstående teoretiske 

områder, har vi foretaget et omfattende litteraturreview, der dækker over  

diverse publikationer i akademiske tidsskrifter (Cronin, Ryan & Coughlan, 2008). Vi har valgt at 

indsnævre følgende litteraturreview, så størstedelen af den valgte research, der udforsker områderne 

“influencers”, “autenticitet”, “online beauty community” og “employee branding” har sociale 

medier som omdrejningspunkt. Det vil sige, at vi afgrænser os fra at kortlægge research, som 

bevæger sig uden for den fastsatte sociale medie-kontekst. Dette er gjort for at præcisere 

kortlægningen af allerede eksisterende viden og dermed kunne fastslå, hvor afhandlingen kan 

bidrage med ny viden. Eftersom afhandlingen har begrænset sig til at udforske beauty-influencers 

på Instagram, er dette ensbetydende med, at størstedelen af researchen vil være foretaget i årene 

2010 til 2020. Dette skyldes, at sociale medier, og særligt Instagram (der blev lanceret i 2010) 

(Hashtagie, u.d.), først oplevede stor popularitet og vækst i denne årrække. Dog er research om 

employee branding ikke begrænset til samme periode, da begrebet har været vidt brugt siden starten 

af det nye årtusinde. Alligevel har vi forsøgt at inddrage mest mulig research på området, som tager 

udgangspunkt i brugen af employee branding på sociale medier.  

 

Følgende litteraturreview er opbygget som et traditionelt litteraturreview, hvor vi selektivt har 

udvalgt teori og research indenfor et snævert researchområde, for derefter at kunne opsummere 



 32 

hovedpointerne og drage konklusioner på baggrund af disse (Cronin, et. al., 2008). Formålet med et 

sådan review er at identificere akademiske huller i researchen, der kan inspirere ny research.  

 

I søgningen efter relevant litteratur er databaserne Google Scholar, Business Source Complete 

(EBSCO), Taylor & Francis Online, ScienceDirect samt CBS’ bibliotek blevet benyttet. Her tog 

søgningen udgangspunkt i nøgleordene “employee branding”, “brand ambassadors”, “social media 

influencers”, “authenticity”, “Instagram”, “social media”, “trust”, “online beauty community” og 

“beauty influencers”. De valgte nøgleord er blevet søgt på individuelt såvel som i diverse 

kombinationer for at indsnævre mængden af research relevant for det givne researchområde. Den 

fundne litteratur gav os en dybereliggende forståelse for det valgte researchområde, og gjorde det 

muligt for os at specificere, hvilken retning afhandlingen skulle bevæge sig i (Cronin, et. al., 2008). 

Litteraturreviewet vil først tage udgangspunkt i research om “sociale medie influencers” og hvad 

der gør disse autentiske. Dernæst vil vi dykke ned i “the online beauty community”, hvilken rolle 

beauty-influencers har her og hvilke normer der gælder for disse. Endeligt vil litteraturreviewet tage 

udgangspunkt i emnet “employee branding”, og hvordan virksomheder indtil nu har benyttet 

strategien. 

 

3.1.1 Autentiske sociale medie influencers  
Definitionen på en social medie influencer har været i konstant forandring siden lanceringen af de 

første sociale medier, og er fortsat under udvikling i takt med, at nye influencer-funktioner ser 

dagens lys. Ifølge Arora, Bansal, Kandpal, Aswani og Dwivedi (2019) er en social medie influencer 

(SMI): “(...) Users that have highly established credibility (...) have connections with a large 

audience and others can also support and trust them due to their admirable authenticity and 

position” (s. 86). Tilbage i de sociale mediers spæde år italesatte Gorry og Westbrook (2009) også 

den stigende forekomst af tredjeparts “endorsers”, der havde magten til at påvirke forbrugerattituder 

ved hjælp af blogs, tweets og sociale medier generelt. De mente dog, at samarbejdet med sociale 

medie influencers potentielt var harmfuldt for virksomhedens omdømme. Andre teoretikere så dog 

det forretningsmæssige potentiale i SMI’er, og betragtede dem som værdifulde 

annonceringsredskaber (Pham, 2005; Kozinets, De Valck, Wojnicki & Wilner, 2010). Kozinets, et. 

al. (2010) argumenterede for, at sociale medie influencers havde fingeren på den kulturelle puls i 

deres omgangskredse, og derfor var særligt kvalificerede til at formidle virksomhedens 

kommercielle budskaber. Siden da er rollen som social medie influencer blevet en anerkendt 
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profession i marketing-branchen, da forbrugere, ifølge Nandagiri og Philips (2018) research, i 

højere grad foretrækker influenceres sponsorerede opslag frem for direkte reklame fra brandet selv.  

 

Til trods for at mange brugere på sociale medier agerer som sociale medie influencers, er det ikke 

alle, der opfattes som autentiske. Der findes adskillige opfattelser og definitioner af, hvad der gør 

noget autentisk. Dog er mange teoretikere enige om, at autenticitet grundlæggende handler om en 

søgen efter noget “ægte” og “sandt” (Beverland, Farrelly & Quester, 2010). Autenticitet har længe 

været en eftertragtet egenskab for virksomheder, der med denne kan efterkomme forbrugernes 

søgen efter noget “ægte”. Morhart, Malär, Guèvremont, Girardin, og Grohmann (2015) undersøgte, 

hvordan virksomheder bedre kunne fostre autenticitet. De fandt frem til, at brands blev nødt til at 

opfylde fire kriterier for at opfattes som autentiske af forbrugeren: Kontinuitet, troværdighed, 

integritet og symbolisme. Det er dog ikke kun virksomheder, der vinder på opfattet autenticitet. I 

takt med at privatpersoner, som influencers, i højere grad bliver “brands” i sig selv via internettet og 

sociale medier, er forventningen om autentiske personlige brands ligeledes højnet. Moulard, Garrity 

og Rice (2014) undersøgte eksempelvis kendissers “personlige brand” og fandt frem til, at deres 

opfattede autenticitet bundede i, at kendissens opførsel stemmede overens med dennes “sande jeg”. 

Den moderne forbrugers opfattelse af, hvad der gør “personlige brands” autentiske, stammer ifølge 

Banet-Weiser (2012) fra internettets spæde år, hvor “Do it yourself”-ånden i høj grad herskede. I 

internettets tidlige år var indholdet produceret af “amatører”, og dette har formet de online 

forbrugeres opfattelse af, at brugergenereret indhold er mere “ægte”. Denne “ægthed” er derfor også 

noget nutidens sociale medie influencers bestræber sig på at udstråle. Ifølge Tolson (2010) er det 

vigtigt for opfattelsen af influencerens autenticitet, at denne fremstår som en “normal person” for at 

retfærdiggøre sin berømmelse. Influenceren skal så at sige agere som en “ordinary expert”, dvs. 

være transparent om sin amatør-status og påpege, at han/hun er “præcis ligesom brugeren selv”. 

Mudambi og Schuff (2010) understreger ligeledes vigtigheden af denne “normalhed” og påpeger, at 

dette får influencerens anbefalinger til at fremstå mindre kommercielt drevne.  

 

Dog er det i de seneste år blevet diskuteret, hvorvidt det kommercielle aspekt af den sociale medie 

influencers indhold er afgørende for autenticiteten. Det er efterhånden blevet en velkendt og 

accepteret præmis, at influenceren er nødsaget til at tjene penge via kortvarige partnerskaber, 

hvorfor det bla. er blevet lovpligtigt at oplyse, når anbefalinger er sponsorerede 

(Forbrugerombudsmanden, 2019). Hvorvidt denne transparens påvirker forbrugeres opfattelse af 
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autenticitet negativt undersøgte Lu, Chang og Chang (2014), og fandt frem til, at influencerens 

økonomiske fortjenester ved kortsigtede partnerskaber ikke havde en indvirkning på forbrugerens 

opfattelse af dennes autenticitet. Også Lim, Radzol, Cheah, Wong (2017) erfarede i deres research, 

at den sociale medie influencers autenticitet ikke blev negativt påvirket af åbenlyse kommercielle 

agendaer. Dog fandt de frem til, at influencerens troværdighed blev svækket, hvis deres 

partnerskaber bevægede sig for langt væk fra deres “ekspertiseområde”. Hvis den sociale medie 

influencer derimod arbejder med og bruger de sponsorerede produkter på daglig basis, er forbrugere 

mere sandsynlige til at lytte til og stole på anbefalingerne (Cooley & Parks-Yancy, 2019).  

 

Forbrugere er altså klar over, at sociale medie influencers bliver betalt for størstedelen af de opslag, 

som de lægger op. Dog har denne kommercielle agenda ikke indflydelse på influencerens 

autenticitet, så længe han/hun er transparent omkring det og vælger partnerskaber med omhu. 

Transparens er dog ikke i sig selv nok. SMI’en bliver nødt til at kombinere “kommerciel ærlighed” 

med personlig motivation og interesse (Audrezet, de Kerviler & Moulard, 2018). Audrezet, et. al. 

(2018) fandt frem til, at der for sociale medie influencers overordnet findes to former for 

autenticitet: Passioneret og transparent autenticitet. Dvs. at influenceren enten er drevet af personlig 

interesse og dermed ikke-kommercielle formål, eller at influenceren blot er åben og ærlig om det 

økonomiske incitament bag opslagene. Disse to former kan dog kombineres på kryds og tværs, og 

giver influenceren fire autenticitetsstrategier at forfølge: “Absolute autenticity”, “disembodied 

authenticity”, “fairytale autenticity” og “fake authenticity”. Mest optimal af disse er dog “absolute 

autenticity”, der kombinerer komplet transparens med personlig interesse. Kombinationen af 

personlig interesse og transparens er blevet tærsklen for SMI’ens autenticitet. 

 

3.1.2 Beauty-influencers i ”the online beauty community”  
Online communities har siden internettets fremspiren været et hyppigt undersøgt fænomen hos 

teoretikere. Fælles for forståelsen af “online communities” er dog, at de er en samling af brugere 

online, der deler en fælles interesse (Porter, 2004). Ifølge Wiertz og de Ruyter (2007) er online 

communities et fælles online forum, hvor information, viden og socio-emotionel støtte skabes og 

udveksles mellem samfundets medlemmer. Særligt den socio-emotionelle støtte giver 

medlemmerne mulighed for at skabe meningsfulde relationer på tværs af computerskærme og 

derigennem fostre et vedvarende forhold til samfundet (Casaló, Flavián & Guinalíu, 2007). Disse 

karakteristika gør derfor også online communities kommercielt gavnlige for virksomheder, da 
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videns- og informationsdelingen giver (for)brugere mulighed for at lære mere om produkter og 

brands, der falder inden for deres personlige interesseområder (Bickart & Schindler, 2001). Men 

vidensdelingen er ikke eneste kommercielt gavnlige aspekt. Det emotionelle engagement i 

samfundet “smitter af” på det brand, der er udgangspunkt for diskussionen her. Således knytter 

medlemmer ikke blot bånd til hinanden men med brandet også, hvilket øger tilliden til 

virksomheden (Casaló, et. al., 2007). Det online community’s emotionelle tilknytning til brands kan 

resultere i, at tilegnelsen af brandets produkter bliver en præmis for overhovedet at være 

“accepteret” i samfundet, hvorfor Macdonald, Medina og Romo (2016) også fandt frem til, at 

særligt kvinder ofte købte bestemte produkter for at passe ind i det online samfund. 

 

Der findes utallige online communities, der hver især er karakteriseret af et særligt sæt normer. Det 

samme gør sig gældende for “the online beauty community”. Forbes (2016) fandt i sin research af 

dette samfund frem til i alt fem kommunikative karakteristika, som medlemmer i “the online beauty 

community” skal overholde for at kunne kalde sig beauty-influencers: Relatability, knowledge, 

helpfulness, confidence og articulation. Jo mere beauty-influencerens sociale medie indhold bærer 

præg af disse fem karakteristika, jo større chance har denne for at anerkendes af andre medlemmer 

som beauty-influencer. Garcia-Rapp (2017) undersøgte ligeledes “the online beauty community” på 

YouTube og fandt frem til, at beauty-influencers her kunne opnå holdbar popularitet, 

længerevarende følger-engagement og kendis-status, hvis de overholder samfundets normer om 

“identity-management” og “self-representation”. Førstnævnte omhandler influencerens evne til at 

demonstrere sin ekspertise, kundskaber og anstrengelser. Sidtnævnte omhandler beauty-

influencerens villighed til at interagere med samfundets medlemmer, dvs. lægge indhold op, der 

opmuntrer til dialog samt at svare på henvendelser. Alt dette skal gøres på præmisserne om, at 

influenceren er “sand mod sig selv” og ikke motiveres udelukkende af kommerciel vinding. Særligt 

interaktionen fandt Handayani, Evelina , Sylvina og Lestari (2019) var et vigtigt aspekt i “the online 

beauty community”, hvor hyppig, ærlig og oprigtig interaktion med medlemmerne skaber tillid til 

beauty-influenceren som “ven”. Denne strategi kalder de de 4 C’er: Communication, content, 

connection og collaboration. Garcia-Rapp og Roc-Cuberes (2017) research understregede på samme 

vis, at “venskabelighed” er afgørende og at succesfulde beauty-influencers i “the online beauty 

community” er relaterbare, nede-på-jorden og besidder makeup-kundskaber, som medlemmerne 

aspirerer efter at mestre. Beauty-influenceren kan understrege relaterbarhed såvel som overlegen 

ekspertise gennem sit sociale medie indhold. Garcia-Rapp (2016) fandt frem til, at populære beauty-
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influencer på Youtube lagde særligt to typer af indhold op på deres profiler: Tutorials og vlogs. 

Tutorials understreger den professionelle og kommercielle side af beauty-influencerens “personlige 

brand”, hvorimod vlogs repræsenterer den intime og personlige side af “influencer-brandet”.  

 

Dog er der visse norm-overtrædelser, der kan koste beauty-influenceren dyrt. Ifølge Gnegy (2017) 

mister beauty-influenceren respekt og tillid, hvis denne er inkonsekvent i sin promovering og 

anbefalinger af brands. Skal beauty-influenceren opnå popularitet og have betydningsfuld 

indflydelse i det online samfund, kræver det, at de først og fremmest er ærlige om intentionerne bag 

deres sponsorerede indhold, og at de samarbejder med brands, der stemmer overens med deres 

“personlige brands”. Vælger beauty-influenceren at indgå i længerevarende partnerskaber med ét 

brand, kan dette til og med have positiv indvirkning på influencerens omdømme, hvis det valgte 

brand stemmer overens med influencerens personlige brand (Gnegy, 2017). 

 

3.1.3 Employee branding  
Før employee branding blev et etableret begreb og en vidt benyttet strategi gik praksissen under 

betegnelsen “internal marketing”. Rafiq og Ahmed (2000) definerede internal marketing som en 

marketinglignende intern strategi, som virksomheden kan benytte til at motivere og koordinere 

ansatte, så de arbejder fælles mod at opnå organisatoriske mål. En lignende strategi italesatte Miles 

og Mangold (2004), som de betegnede “employee branding”: “The process by which employees 

internalize the desired brand image and are motivated to project the image to customers and other 

organizational constituents” (s. 68). I stedet for at vægte organisatoriske mål, fokuserede de på, 

hvordan ansatte på bedst mulig vis kan repræsentere virksomhedens ønskede brand-image i mødet 

med kunderne. Virksomheden kan opnå dette ved at internalisere brandets værdisæt hos de ansatte. 

Dette resulterer i bedre kundeservice, og gør det nemmere for virksomheden at tilegne sig nye 

kunder og opbygge kundeloyalitet (Miles og Mangold, 2004; Edwards, 2005). Jo mere 

virksomheden inkorporerer sine værdier i de ansatte, jo nemmere bliver det for virksomheden at 

sikre sig, at de ansatte opfører sig “on-brand” i private sammenhænge (Harquail, 2006). For at sikre 

sig succes med internaliseringen af virksomhedens værdisæt, er det ifølge Punjaisri, Wilson og 

Evanschitzky (2008) vigtigt, at den interne kommunikation udtrykkes klart og tydeligt, og at de 

ansatte oplæres i bedste praksis, hvad angår repræsentationen af virksomheden. I samme henseende 

opstillede Boyd og Sutherland (2006) seks “key practices”, som virksomheden skal overholde for at 

have succes med sin employee branding strategi. Disse satte fokus på, at employee branding bl.a. 
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skal være en topprioritet for virksomheden, og at virksomheden selv skal overholde de værdisæt, 

som de prædiker om. Xiong, King og Piehler (2013) påpeger ligeledes, at det vigtigste aspekt i 

employee branding i sidste ende er, at de ansatte finder brandet meningsfuldt i deres eget liv og 

mener, at brandet er relevant. På denne måde tager de ansatte selv initiativ til at lære om brandet og 

kan dermed, som brand ambassadors, bedre formidle virksomhedens værdier.   

 

Dog er employee brandingprocessen afhængig af, at “den psykologiske kontrakt” mellem ansat og 

virksomhed overholdes (Rousseau, 1998). En “psykologisk kontrakt” opstår så snart et individ 

ansættes af en virksomhed. Ved ansættelsen opbygger individet en forestilling om, at virksomheden 

har en række forventninger til ham/hende som ansat – f.eks. at denne er loyal over for 

virksomheden, yder sit bedste, osv. Dog opbygger den ansatte ligeledes forventninger til 

virksomheden – bl.a. at virksomheden overholder lønninger, tilbyder forfremmelsesmuligheder og 

udviser generel arbejdsgiver-omsorg (Rousseau, 1998). Brydes denne kontrakt bliver det svært for 

virksomheden at praktisere employee branding. 

 

Andre teoretikere har dog været mere påpasselige med benyttelsen af employee branding. Cervellon 

og Liriow (2017) argumenterede for, at ansatte oftest er mindre engagerede i rollen som brand 

ambassadors på sociale medier. Til trods for, at ansattes formidling af virksomhedens værdier er 

mere troværdige, så er der oftest et lavt niveau af brand engagement fra de ansattes side af. Dette 

sender naturligvis et negativt signal til omverdenen: Hvis ikke engang de ansatte støtter brandet, 

hvem skal så? Deres løsningsforslag er bl.a. at virksomheden skal anerkende og værdsætte ansatte 

som brand ambassadors på sociale medier for at undgå dette. Harquail (2017) er ligeledes skeptisk 

og fremsætter, at aktivering af alle ansatte oftest medfører inkonsekvent kommunikation om 

virksomheden på sociale medier, hvilket medfører større forvirring om virksomhedens brand-image 

og værdisæt. Dertil kræver det større tidsmæssige og økonomiske ressourcer for virksomheden at 

aktivere alle ansatte i employee branding processen. Disse faktorer gør det sværere for 

virksomheder at opnå succes med employee branding og blive hvad Mangold og Miles (2007) 

referer til som en “all-star”-virksomhed. Virksomheden kan opnå all-star-status, når den er i stand 

til både at motivere alle ansatte til korrekt at dele virksomhedens værdier og overholde den 

psykologiske kontrakt. Ward van Zoonen, van der Meer og Verhoeven (2014) undersøgte, hvilken 

indvirkning employee branding på sociale medier har for virksomhedens PR. Ifølge dem medfører 

ansattes arbejdsrelaterede brug af sociale medier, at information om virksomhedens værdier bedre 
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formidles, at relationer bedre bygges med interne såvel eksterne stakeholders samt at “brand 

ambassadorship” styrkes. Interessant ved deres undersøgelse var dog, at employee branding på 

daværende tidspunkt ikke blev brugt af de ansatte til personlig branding-formål, men var begrænset 

til professionelle formål med fokus på opnåelsen af organisatoriske mål. Grunden til dette var, at 

den ansatte ikke havde validitet som “personligt talerør” for virksomheden, hvilket resulterede i 

mistede følgere på sociale medier. Dog konkluderede de, at ansatte som virksomhedens talerør er en 

uudnyttet strategi, og at bedre udnyttelse kan lede til optimeret PR for virksomheder.  

 

I sidste ende er det dog afgørende for employee branding strategiens succes, at forbrugerne har rette 

opfattelse af de ansatte (Wentzel, 2009). Hvordan den ansatte kategoriseres i forbrugerens sind, 

afgør om det overhovedet er muligt at ændre forbrugerens opfattelse af brandet via employee 

branding. Hvis den ansatte, via sin kommunikation og adfærd, agerer som en ideal repræsentant for 

virksomheden, så forbinder forbrugeren stærkt den ansatte med virksomhedens brand og værdisæt. 

Anses den ansatte derimod som en individuel person uafhængig af virksomheden, har interaktionen 

ingen effekt på brand-opfattelsen. Den ansatte kan selv sørge for at fremstå som den “ideelle 

repræsentant” ved at praktisere brand-building behaviors (Löhndorf & Diamantopoulos, 2014). 

Ifølge Löhndorf, et. al. (2014) eksisterer der fire former for brand-building behaviors: Brand-

congruent behavior, customer-oriented behavior, participation in brand development og positive 

word-of-mouth. Jo flere af disse brand-building behaviors den ansatte praktiserer, jo bedre en 

repræsentant udgør han/hun for virksomheden og dennes værdisæt, hvilket reflekteres positivt 

tilbage på virksomheden. 

 

3.2 Research gaps 
Tidligere research om autentiske sociale medie influencers peger på, at der ikke eksisterer en 

endegyldig forståelse af influencer-rollen og hvad der gør influenceren autentisk. Dog lader der til 

at eksistere en række normer for autentiske sociale medie influencers på tværs af teoretiske 

synspunkter: 1. At kommercialisere sin intimitet og fremstå som “en ven” for følgerne, 2. At 

influenceren er konsekvent i sine valg af partnerskaber og kun promoverer produkter, der falder 

inden for dennes ekpertiseområde, og 3. At influenceren kombinerer komplet transparens om 

betalte partnerskaber med personlig interesse og passion. Interessant for influencerens rolle og 

autenticitet er, at de økonomiske fortjenester ikke længere er afgørende for influencerens 

autenticitet. Dette er heller ikke tilfældet i “the online beauty community”. Tidligere research om 



 39 

beauty-influencers i “the online beauty community” påviser, at før beauty-influenceren kan opnå 

popularitet, vedvarende bruger-engagement og et autentisk image, så skal denne udvise kommerciel 

integritet, professionelt håndværk og relaterbarhed. Endeligt viser tidligere research om employee 

branding, at strategien er en effektiv måde for virksomheder, igennem ansatte, at formidle værdisæt 

i øjenhøjde med forbrugerne. For at sikre dette kræver det omfattende ressourcer for virksomheden 

ift. tid og oplæring. Af den grund kan det være udfordrende at opnå succes med strategien, da 

samtlige ansatte skal aktiveres, hvilket kan lede til forvirrende og inkonsekvent kommunikation på 

særligt sociale medier.  

 

Interessant ved tidligere research er, at mange af teorierne og undersøgelserne i grunden taler for 

“influencer-ansat-hybridens” potentiale til at fungere i praksis på lige vis med traditionelle sociale 

medie influencers. Først og fremmest er det blevet fastlagt, at sociale medie influenceres 

kommercielle fortjenester ikke længere har indflydelse på opfattet autenticitet, så længe det 

kommercielle partnerskab er i overensstemmelse med influencerens ekspertise-område og 

personlige brand. Da influencer-ansat-hybriden betales af skønhedsvirksomheden for at arbejde 

professionelt med det fag, som han/hun brænder for strider dette ikke imod hverken normerne for 

en beauty-influencer eller autentisk beauty-influencer. Ydermere har undersøgelser vist, at 

længerevarende partnerskaber med én enkelt virksomhed kan være fordelagtig for influencerens 

omdømme, så længe partnerskabet stemmer overens med influencerens personlige brand. Også her 

indgår influencer-ansat-hybriden i teorien i “et længerevarende partnerskab” i kraft af sin 

ansættelse, hvilket kan tale til dennes fordel. Dertil har research vist, at employee brandings forsøg 

på at internalisere virksomhedens værdisæt hos samtlige ansatte, kræver enorme ressourcer og ofte 

fejler. Her giver det mening for virksomheden at lægge kræfter i at oplære enkelte ansatte, såsom 

influencer-ansat-hybrider, for at sikre at disse fuldkomment efterlever brandets værdisæt i mødet 

med omverden. Endeligt har research peget på en uudnyttet mulighed i brugen af ansatte som 

personlige frem for blot professionelle talerør for virksomheden. Da influencer-ansat-hybriden 

netop kombinerer influencer-rollens relaterbarhed og intimitet med den ansattes professionalisme, 

kan influencer-ansat-hybriden mere validt agere som personligt talerør for virksomheden.  

 

Til trods for, at influencer-ansat-hybriden umiddelbart lader til at være løsning på mange af de 

udfordringer og muligheder, som tidligere research har fremlagt, er fænomenet endnu uudforsket 

akademisk. Med dette in mente er “influencer-ansat-hybriden” en oplagt genstand for fremtidig 
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research, hvorfor vi i denne afhandling søger at afdække disse research-gaps og undersøge 

skønhedsvirksomheders strategiske brug af ansatte som beauty-influencers i “the online beauty 

community”. 

 

3.3 Teoretisk ramme 
I nedenstående afsnit fremlægger vi afhandlingens teoretiske ramme, som vi vil anskue den 

indsamlede empiri med. Følgende afsnit er inddelt efter afhandlingens tre underspørgsmål, hvor 

første omhandler beauty-influenceres kommunikative karakteristika, anden omhandler beauty-

influenceres autenticitetskriterier og sidste omhandler brand-building behaviors. Denne opdeling vil 

også reflekteres i analyseafsnittet. 

 

3.3.1 Kommunikative karakteristika  
I dette afsnit vil Forbes’ (2016) teori om sociale medie beauty-influenceres kommunikative 

karakteristika blive uddybet. Denne teori nævnes også kort i litterturreviewet, men vil her gås i 

dybden med for at lægge de grundlæggende rammer for analysen og besvarelsen af første 

underspørgsmål. 

 

3.3.1.1 Forbes  

I sin research af succesfulde sociale medie beauty-influencers på YouTube fandt Forbes (2016) 

frem til fem kommunikative karakteristika, der kendetegner beauty-influenceres sociale medie-

indhold. Disse fem kommunikative karakteristika er et udtryk for de forventninger “the online 

beauty community” har til beauty-influenceres indhold. Det vil sige, at et medlems indhold i mindre 

eller højere grad skal bære præg af alle fem karakteristika, før personen anses for at have funktion 

som beauty-influencer i “the online beauty community”. Jo mere beauty-influenceren udmærker sig 

på samtlige fem karakteristika, jo større chance er der for holdbar og langsigtet følger-engagement i 

“the online beauty community”. De fem karakteristika er: Relatability, knowledge, helpfulness, 

confidence og articulation. Følgende karakteristika vil uddybes forneden. 

 

Relatability omhandler, hvordan beauty-influenceren via sit indhold skaber en holdbar relation til 

sin følgerskare. Dette opnås særligt ved at inddrage følgerne i sit privatliv og vise mere relaterbare 

og intime aspekter af sin personlighed og liv. Denne intimitet kan også fostres ved at benytte sig af 
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et uformelt sprog og afslappet kropssprog, som kan imitere en samtale mellem venner. Samtidigt 

kan det kommercielle indhold nedtones af beauty-influenceren med elementer af humor, selvironi 

og sårbarhed, som virker uvant for en traditionel sælger-forbruger-relation. Således gøres 

kommunikationen afslappet og underholdende, hvilket gør den sociale medie bruger mindre på vagt 

over for sælger-aspektet af indholdet. Denne uformelle, afslappede tone kan amplificeres yderligere 

ved at gøre kommunikationen til en dialog. Beauty-influenceren kan henvende sig direkte til sin 

følgerskare og inkludere dem i samtalen, hvilket understreger influencerens interesse i følgerne og i 

skabelsen af varige relationer. Sidstnævnte er afgørende for længerevarende succes som beauty-

influencer på sociale medier, da influenceren således viser, at han/hun reelt er interesseret i sine 

følgeres meninger og holdninger. Ved at investere i at lære sine følgere at kende, understreger 

beauty-influenceren sit ophav som engang ukendt medlem i “the online beauty community”, og 

fremstår derfor mere som en ligesindet, de andre medlemmer troværdigt kan få råd fra.  

 

Knowledge omhandler, hvorvidt det sociale medie-indhold formidler beauty-influencerens viden 

om skønhedsindustrien og om beauty-influenceren er i stand til ordentligt at informere følgerne om 

skønhedsprodukterne, som han/hun bruger. Med sidstnævnte menes der særligt, at indholdet giver 

følgerne indsigt i eksempelvis designets, farvernes eller ingrediensernes indvirkning på det endelige 

resultat, og hvad følgerne selv kan forvente ved brug af samme produkt. Dertil skal indholdet 

understrege beauty-influencerens erfaring med skønhedsprodukter. Dette kan eksempelvis gøres 

ved, at beauty-influenceren illustrerer stort kendskab til skønhedsindustrien og de trends, der rør sig 

her.  

 

Helpfulness omhandler, hvorvidt det sociale medie-indhold inkluderer brugbare råd og meninger 

om produkter, som følgerne kan bruge til at navigere i markedets udbud. Denne rådgivning kommer 

ofte til udtryk via indholdstypen “tutorials”, der baseres på en “how-to”-præmis. Disse giver den 

sociale medie bruger instrukser om, hvordan makeuppen kan påføres og hvilke påføringsmetoder, 

der fungerer bedst for hvilke produkter. Dette understreger samtidigt influencerens ekspertise, da 

antagelsen må være, at beauty-influenceren udelukkende kan have denne ekspertise, hvis de har stor 

erfaring med personlig brug af skønhedsprodukter. Således får de belæg for at rådgive andre 

medlemmer i “the online beauty community”. Derudover giver tutorials ligeledes indblik i, hvordan 

følgeren kan inkorporere produkterne i sin egen daglige makeup-rutine, da følgeren får mulighed 
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for at se produktet blive brugt i virkelig live. Dette mindsker chancen for at blive skuffet eller 

negativt overrasket ved køb af produktet.  

 

Confidence omhandler beauty-influencerens autoritet som afsender og hans/hendes tillid til sig selv 

og sine makeup-evner. Denne selvtillid projekteres oftest via sproget og brugen af særlige udtryk og 

termer. Eksempelvis kan udtalelser som “min favorit”, “elsker”, “bedste”, osv. give udtryk for 

beauty-influencerens sikkerhed i sin professionelle vurdering af produkter. Altså kan influenceren 

med sikkerhed i stemmen give sin garanti for, at det givne produkt lever op til hans/hendes 

standarder. Kropssproget kan ligeledes understrege selvtillid. Direkte øjenkontakt og selvsikkert 

kropssprog kan skabe illusionen om, at influenceren er egenrådig og tror på egne evner.  

 

Articulation omhandler i hvilken grad informationen klart og tydeligt formidles verbalt, skriftligt og 

visuelt. Det er altså afgørende, at indholdet er velformuleret og utvetydigt samtidigt med, at den 

visuelle æstetik er tiltalende og understøtter det verbale og skriftlige indhold. Er influenceren 

eksempelvis for flyvsk og tvetydig i sine tutorials eller opslagstekster, bevirker det, at følgerne 

enten forvirres eller mister interessen. Dette kan afværges ved at gå mere systematisk til værks og 

fremlægge en klar rød tråd i opslagene. Endeligt kan beauty-influenceren afværge forvirring og 

gøre brugeroplevelsen mere komfortabel ved at bibeholde en konsekvent æstetik på sin sociale 

medie-profil. Ved brug af eksempelvis bestemte redigeringsteknikker eller filtre kan beauty-

influenceren skabe et vant og genkendelig visuelt univers, der er nemt for følgere at navigere i.  

 

Overordnet set peger Forbes’ (2016) research på, at beauty-influenceres sociale medie-indhold skal 

bære præg af samtlige fem karakteristika før, at medlemmet anses for t have funktion som beauty-

influencer i “the online beauty community”. Det betyder dog ikke, at beauty-influenceren behøver 

at være lige stærk i formidlingen af samtlige fem karakteristika. Det ses oftest, at visse beauty-

influencers fokuserer mere på eksempelvis at være hjælpsomme og understrege deres faglige viden, 

hvorimod andre fokuserer mere på at være relaterbare og skabe et visuelt tiltalende univers. Fælles 

for alle beauty-influencers er dog, at deres sociale medie-indhold i mindre eller højere grad bærer 

præg af alle fem karakteristika. Forbes’ (2016) research tyder dog på, at de mest succesfulde 

beauty-influencers er stærke i formidlingen af alle fem kommunikative karakteristika.  
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De fem karakteristika er et udtryk for generelle tendenser i de mest populære beauty-influenceres 

kommunikation med “the online beauty community”. Disse kommunikative karakteristika er 

opstået på baggrund af nutidige forventninger og normer i “the online beauty community”, og 

repræsenterer derfor i høj grad, hvad medlemmerne lige nu og her søger i indholdet fra en beauty-

influencer. Af den grund stemmer teorien overens med afhandlingens socialkonstruktivistiske 

tilgang. Viser det sig i analysen at influencer-ansat-hybridernes sociale medie-indhold bærer præg 

af samtlige fem karakteristika, vidner det om, at de accepterer og har internaliseret de objektiverede 

normer for kommunikation, der på nuværende tidspunkt eksisterer i “the online beauty 

community”. Viser det sig, at influencer-ansat-hybriderne ikke overholder disse kommunikative 

normer, kunne det tyde på, at de bryder med etablerede forventninger og søger at eksternalisere nye 

normer for beauty-influenceres kommunikation. Alt efter hvordan medlemmerne i “the online 

beauty community” reagerer på denne eksternalisering, vil vise om forhandlingen accepteres 

(objektiveres) eller forkastes. Altså kan Forbes’ (2016) teori hjælpe os med at vurdere om og i 

hvilken grad influencer-ansat-hybridens sociale medie-indhold bærer præg af de kommunikative 

karakteristika, som medlemmerne i “the online beauty community” søger i en beauty-influencer. 

Bærer influencer-ansat-hybridernes sociale medie-indhold præg af samtlige karakteristika, er dette 

ensbetydende med, at de højst sandsynligt anses for at have samme funktion som traditionelle 

beauty-influencers.  

 

Teorien har naturligvis sine begrænsninger i og med Forbes’ (2016) research tager afsæt i YouTube 

som den sociale medieplatform. YouTube varierer betydeligt fra Instagrams format, da der på 

YouTube udelukkende kan findes længere videoer og live-udsendelser modsat Instagram, hvor både 

stilbilleder, kortlivede stories, live-videoer og korte videoer udgør rammerne for kommunikationen. 

Forbes (2016) baserede sin analyse på længerevarende enkelte videoer, og dermed ikke på samlede 

sociale medie profiler eller kortvarigt indhold, der netop er karakteriserende for Instagrams 

platform. Således arbejder vi med en anderledes datapulje, hvilket påkræver en bredere fortolkning 

af Forbes’ (2016) fem karakteristika. Eksempelvis forstå hun “tutorials” som længerevarende 

samlede videoer, hvilket afviger fra Instagram, hvor den kan tage form som stories, kortvarige 

videoer, IGTV samt statiske billedopslag. Dog vurderer vi, at denne bredere fortolkning af Forbes’ 

(2016) mere snævre definitioner, ikke hindrer os i at finde frem til lignende, fyldestgørende 

indsigter om influencer-ansat-hybridernes og de traditionelle beauty-influenceres kommunikation 

på Instagram.  
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De fem karakteristika er brugbare i besvarelsen af afhandlingens første underspørgsmål samt 

overordnede problemformulering, da den tillader os at inddele og forstå de traditionelle beauty-

influencers samt influencer-ansat-hybriders kommunikative tiltag på Instagram. Således kan vi 

nemmere danne os et overblik over det sociale medie indhold og kan på baggrund af inddelingerne 

bedre sammenligne de traditionelle beauty-influencers med influencer-ansat-hybriderne. På 

baggrund heraf kan vi vurdere, hvorvidt de reelt adskiller sig fra hinanden, i hvor høj grad og om 

der er fordele og ulemper ved dette.  

 

3.3.2 Autenticitetskriterier for beauty-influencers 
I dette afsnit vil Morhart, Malär, Guèvremont, Girardin og Grohmanns (2014) teori om et brands 

fire autenticitetskriterier blive uddybet. Denne teori nævnes også kort i litterturreviewet, men vil her 

gås i dybden med for at lægge de grundlæggende rammer for analysen og besvarelsen af andet 

underspørgsmål. Morhart, et. al. (2014) tager oprindeligt udgangspunkt i et brands autenticitet, men 

i nedenstående afsnit vil vi argumentere for, hvordan disse fire kriterier også passer på beauty-

influencers. 

 

3.3.2.1 Morhart, Malär, Guèvremont, Girardin & Grohmann 

I deres research af virksomheders brands fandt Morhart, et. al. (2014) frem til fire overordnede 

kriterier, som et brand skal overholde for at opfattes som autentisk af forbrugere. Disse er: 

Continuity, credibility, integrity og symbolism. Følgende kriterier vil uddybes forneden.  

 

Continuity omhandler, hvorvidt et brand opfattes som tidsløst og historisk. Her kigges der især på 

brandets evne til at overgå trends, altså at brandets popularitet ikke afhænger af midlertidige trends 

men i stedet af udholdenhed og adaption. Kontinuitet skal forstås som brandets “slægt” eller “arv”, 

som er med til at indikere brandets stabilitet og langsigtede overlevelse. Et brand kan styrke 

opfattelsen af kontinuitet ved tydeligt at understrege sine rødder i kommunikation med forbrugerne, 

f.eks. ved at sætte fokus på virksomhedens opstart, kulturelle arv, traditioner, mm.  

 

Credibility omhandler, hvorvidt et brand er troværdigt, og dermed “holder hvad det lover”. Særligt 

for virksomheder hæfter denne sig på kvalitetsparameteret ift. hvorvidt produkterne eller servicene 

lever op til forbrugernes forventninger. Troværdighed kan i grunden koges ned til, i hvilken grad et 
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brand opfattes som ærligt og oprigtigt, hvorfor det er afgørende, at virksomheden er komplet 

transparent over for forbrugeren om sine handlinger og intentioner. Virksomheden kan styrke sin 

troværdighed vha. medarbejdere, der efterlever disse transparente værdier og som hjælper med at 

holde, hvad virksomheden lover.  

 

Integrity omhandler brandets ansvar over for forbrugerne og verden. Det vil sige, at virksomheden 

bygger på beundringsværdige værdier og reelt går op i sine kunders velbefindende. I grunden går 

integritet ud på, at brandet drives af ikke-kommercielle agendaer, eller i hvert fald ikke lægger vægt 

på dette aspekt af forretningsmodellen i kommunikationen med interne og eksterne stakeholdere. 

Det er altså afgørende, at brandet enten implicit eller eksplicit kommunikerer en dybereliggende 

motivationsfaktor for dets eksistens end økonomisk overlevelse og vinding. Dertil kan 

virksomheden forstærke sin integritet ved at hyre medarbejdere, der ligeledes er drevet af 

dybereliggende værdier, passion og motivation. Brandet kan yderligere styrke opfattelsen af 

integritet ved at understrege sine etiske værdier og forpligtelser, eksempelvis ved at fremhæve 

socialt arbejde, og hvad brandet gør i forbrugernes bedste interesse. 

 

Symbolism omhandler, hvorvidt forbrugeren kan spejle sig i brandet. Altså skal brandet vha. “self-

referential cues” hjælpe den individuelle forbruger med at konstruere sin egen ideelle identitet – 

hvem forbrugeren ønsker at være. Således bliver brandet et symbolsk holdepunkt, som forbrugeren 

kan benytte sig af til at definere, hvem de er og hvem de ikke er. Med “self-referential cues” menes 

der, at brandet repræsenterer bestemte værdier, livsstile, identiteter, mm., der imiterer menneskelige 

træk. I grunden skal brandet påtage sig en “menneskelig form” for bedst muligt at skabe en 

meningsfuld og længerevarende relation til forbrugeren. Jo bedre virksomheden er til at påtage sig 

en bestemt menneskelig “personlighed”, jo større symbolsk værdi får brandet hos forbrugerne.  

 

Morhart, et. al. (2014) slutter sin research af med at påpege, at de endelige kriterier ikke 

udelukkende er anvendelige for virksomheder, men i lige så høj grad kan benyttes af “menneskelige 

brands” såsom influencers. Selvom researchen tager udgangspunkt i virksomheder, der sælger 

fysiske produkter eller services, er definitionerne af autenticitetskriterierne tilstrækkeligt brede i 

deres formulering, hvilket tillader os nemmere at hæfte disse på influencernes “personlige brands”. 

Det faktum, at vi anvender teorien på menneskelige brands frem for virksomheder, fordrer dog en 

bredere fortolkning fra vores side af i analysen.  
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Denne teori er brugbar i besvarelsen af afhandlingens andet underspørgsmål samt overordnede 

problemformulering, da den tillader os at forstå og sammenligne måden, hvorpå influencer-ansat-

hybriderne iscenesætter og forhandler egen autenticitet i “the online beauty community” modsat de 

traditionelle beauty-influencers. Hvis det viser sig, at influencer-ansat-hybriderne blot imiterer de 

traditionelle beauty-influenceres tilgang til autenticitetsforhandling, er det udtryk for, at influencer-

ansat-hybriderne accepterer de nuværende objektiverede normer for autenticitet i “the online beauty 

community”. Viser det sig derimod, at tilgangen til blot en af de fire kriterier adskiller sig betydeligt 

fra de traditionelle beauty-influencers, at influencer-ansat-hybriderne bryder med eksisterende 

normer og søger at eksternalisere nye normer for autenticitet. Teorien kan ligeledes hjælpe os med 

at afkode “the online beauty community’s” eventuelle accept eller forkastelse af influencer-typernes 

autenticitetsforhandlinger. Ved at forstå de grundlæggende kriterier for autenticitet, kan vi nemmere 

afkode, hvorfor medlemmerne italesætter influencerne, som de gør og hvad dette reelt er udtryk for. 

Således kan vi vurdere om der er tale om en accept eller forkastelse af autenticitetsforhandlingerne 

– hvad end der er tale om imitation eller genforhandling fra influencer-ansat-hybridernes side 

af.  Ud fra de fire autenticitetskriterier kan vi således bedre forstå tovejsforhandlingerne mellem 

influencer-typerne og medlemmerne i “the online beauty community” og vurdere om der er fordele 

og ulemper i influencer-typernes tilgange til autenticitetsforhandlingerne. Således stemmer teorien 

også overens med afhandlingens socialkonstruktivistiske udgangspunkt.  

 

Teorien har sin største begrænsning i og med de fire autenticitetskriterier er baseret på generelle 

forventninger og normer hos forskellige forbruger-grupper. Altså er kriterierne ikke et resultat af 

norm-forhandlingerne i “the online beauty community”. Vi vurderer dog, at de fire 

autenticitetskriterier trods alt er tilpas abstrakte i deres formulering, at det er muligt for os, i 

analysen, at fortolke kriterierne så de stemmer overens med tovejsforhandlingerne i “the online 

beauty community”. Med det mener vi, at hvad der eksempelvis udtrykker kontinuitet eller 

symbolisme for en virksomhed, ikke er det samme for en beauty-influencer. Dog mener vi, at vi 

stadig kan pege på samme grundlæggende måder at forhandle på såsom ved at understrege “slægt” 

eller ved at udvise en bestemt “livsstil”. Derudover har vi i analysen af empirien haft det forbehold, 

at enkelte af autenticitetskriterierne muligvis ikke passer på autenticitetsnormerne i “the online 

beauty community”. Hvis det viser sig, at kun tre af Morharts, et. al. (2014) autenticitetskriterier 

kommer til udtryk i empirien, skyldes dette højest sandsynligt, at dette kriterium ikke er vigtigt for 
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en autentisk beauty-influencer i “the online beauty community”. Er dette tilfældet ekskluderer vi en 

eller flere kriterier i analysen. 

 

3.3.3 Brand building behaviors  
I dette afsnit vil Löhndorf og Diamantopoulos (2014) teori om internal branding og brand-building 

behaviors uddybes. Denne teori nævnes også kort i litterturreviewet, men vil her gås i dybden med 

for at lægge de grundlæggende rammer for analysen og besvarelsen af tredje underspørgsmål. 

 

3.3.3.1 Löhndorf & Diamantopoulos 

I sin research fandt Löhndorf og Diamantopoulos (2014) frem til, at virksomhedens internal 

branding indsatser resulterer i tre psykologiske og kognitive effekter, der styrker ansattes 

organizational identification (OI), hvilket endeligt resulterer i medarbejdernes praktisering af 

brand-building behaviors. Disse brand-building behaviors kan kategoriseres som 1. Brand-

congruent behavior, 2. Customer-oriented behavior, 3. Participation in brand development og 4. 

Positive word-of-mouth (se figur forneden). Jo flere brand-building behaviors den ansatte 

praktiserer, jo bedre repræsenterer den ansatte virksomheden i mødet med omverdenen. Denne 

model vil uddybes forneden. 
 

 
 

Når en virksomhed benytter employee brandingstrategien, burde dette ifølge Löhndorf, et. al. 

(2014) resultere i en række psykologiske og kognitive effekter hos medarbejderne, employee 

perceptions, der styrker de ansattes organizational identification. De tre effekter omtaler de som: 

Employee-brand fit, brand knowledge og belief in the brand (Löhndorf og Diamantopoulos, 2014). 
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Employee-brand fit omhandler, i hvilken grad medarbejderen mener, at hans/hendes værdisæt 

stemmer overens med brandets kommunikerede værdier. Brand knowledge omhandler, hvor god en 

forståelse medarbejderen har af brandets identitet og dets løfter til kunder. Endeligt omhandler 

belief in the brand, i hvilken grad medarbejderen tror på brandets evne til at skabe reel værdi for 

dets kunder.  

 

Disse tre psykologiske og kognitive effekter resulterer i stærkere organizational identification hos 

de ansatte. Löhndorf, et. al. (2014) definerer OI som: “(...) the perception, the value, and the 

emotional significance of oneness with or belongingness to the organization” (s. 312). OI afføder 

fire typer af brand-building behaviors. De første to brand-building behaviors, brand-congruent og 

customer-oriented, tager afsæt i medarbejderens opførsel på arbejdspladsen. Brand-congruent 

behavior omhandler, hvorvidt den ansattes fremtræden og kommunikation med omverdenen 

stemmer overens med brandets identitet. Via denne brand-building behavior er den ansatte med til 

at konstruere brandets image. Customer-oriented behavior omhandler, hvorvidt den ansatte søger at 

hjælpe kunderne i deres købsbeslutning. Denne brand-building behavior fokuserer på skabelsen af 

effektiv og tilfredsstillende (kunde-)service. De sidste to brand-building behaviors, participation in 

brand development og positive WOM, tager afsæt i medarbejderens opførsel uden for 

arbejdspladsen. Participation in brand development omhandler, i hvilken grad medarbejderen er 

proaktiv og præsterer ud over det, jobbeskrivelsen kræver. Det vil sige, at medarbejderen aktivt 

tager ansvar og interesserer sig for bedringen af brandet eksempelvis ved udarbejdelsen af 

produktideer, forslag til forbedring af serviceoplevelser, mm. Endeligt omhandler positive word-of-

mouth medarbejderens villighed til personligt at promovere brandet i sin fritid og vise at han/hun 

står inde for brandets aktiviteter.  

 

Teoriens primære begrænsning ligger i dens eksklusion af processen, der leder op til de 

psykologiske og kognitive effekter. Modellen kan altså ikke hjælpe os med at pege på, hvilke 

konkrete tiltag skønhedsvirksomheder skal tage intern for at fostre disse effekter. Men grundet 

afhandlingens fokus, der netop ikke ligger på virksomhedens interne tiltag, mener vi at denne 

begrænsning ikke hindrer en fyldestgørende besvarelse af tredje underspørgsmål og den 

overordnede problemformulering.  
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Denne teori og model er brugbar i besvarelsen af afhandlingens tredje underspørgsmål samt 

overordnede problemformulering, da den tillader os forstå og kategorisere den adfærd og 

kommunikation, som influencer-ansat-hybriderne udviser som offentlige “talerør” for de respektive 

skønhedsvirksomheder. Således kan vi vurdere om og i hvilken grad de tre influencer-ansat-

hybrider agerer som reelle og værdifulde repræsentanter for skønhedsvirksomheden og ikke blot 

som beauty-influencers. I grunden vil denne teori hjælpe os med at kortlægge, hvor meget “ansat”-

aspektet fylder i den samlede rolle som “influencer-ansat-hybrid”, hvor forrige to teorier benyttes til 

at afdække “influencer”-delen. På baggrund af denne kortlægning kan vi fastslå, om det 

overhovedet er fordelagtigt for skønhedsvirksomheder at ansætte influencer-ansat-hybrider. Viser 

det sig, at influencer-ansat-hybriderne blot er dygtige og autentiske beauty-influencers på 

Instagram, men ikke formår at repræsentere brandets værdier og identitet bedst muligt, er 

ansættelsen af en influencer-ansat-hybrid potentielt formålsløs. Mangler “ansat”-aspektet af 

influencer-ansat-rollen kan skønhedsvirksomheder i grunden samarbejde udelukkende med 

traditionelle beauty-influencers. Af den grund vælger vi i analysen at fokusere på den del af 

Löhndorfs, et. al. (2014) model, der beskæftiger sig med de fire brand-building behaviors, hvorfor 

det udelukkende var relevant for os at se på influencer-ansat-hybriderne ud fra omverdenens 

perspektiv. Af den grund bygger analysen af deres brand-building behaviors på influencer-ansat-

hybridernes eksterne kommunikation med “the online beauty community”, og ikke interne tiltag, da 

vi skal vurdere, hvor godt de repræsenterer de respektive skønhedsvirksomheder i mødet med 

omverdenen.   

 

Vi vil altså i analysen ikke tage udgangspunkt i den del af modellen, der beskæftiger sig med 

hvordan virksomheden internt kan skabe organizational identification og dermed motivere til 

praktiseringen af brand-building behaviors. Da vi med denne afhandling først og fremmest søger at 

undersøge om influencer-ansat-hybriden overhovedet kan udfylde funktionen som ideal 

repræsentant samtidigt med at denne udfylder funktionen som autentisk beauty-influencer. Altså er 

det for vores undersøgelse udelukkende relevant at se på om og i hvor høj grad influencer-ansat-

hybriderne praktiserer brand-building behaviors. Viser det sig, at influencer-ansat-hybriderne kan 

udfylde begge funktioner optimalt, er det dernæst relevant i fremtidig research at undersøge, 

hvordan virksomheder kan fostre organizational identification. 
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4. Analyse  
For at kunne besvare afhandlingens overordnede problemformulering: Hvilke fordele og ulemper er 

der ved ansættelsen af en influencer-ansat-hybrid set ud fra parametrene kommunikation, 

autenticitet og brand-building behaviors sammenlignet med kortvarige partnerskaber med 

traditionelle beauty-influencers, vil ovenstående metodevalg og fastlagte teoretiske ramme benyttes 

i analysen af empirien. Analyseafsnittet vil inddeles efter de tre underspørgsmål, der skal lede til en 

endelig besvarelse af problemformuleringen.  

 

4.1 Kommunikative karakteristika     
I følgende afsnit vil begge influencer-typers kommunikation analyseres for at svare på første 

underspørgsmål: Hvordan adskiller influencer-ansat-hybridernes kommunikative karakteristika på 

Instagram sig fra traditionelle beauty-influencers? Analysen vil tage udgangspunkt i og inddeles 

efter Forbes’ (2016) fem karakteristika for beauty-influencers’ kommunikation på sociale medier: 

Relatability, knowledge, helpfulness, confidence og articulation. Med henblik på underspørgsmålets 

komparative blik på influencer-ansat-hybrider og traditionelle beauty-influencers, vil analysen tage 

udgangspunkt i overordnede forskelle og ligheder mellem de to influencer-typer, hvorfor hver 

enkelt influencers kommunikative karakteristika ikke vil gås i dybden med. 

 

4.1.1 Relatability 
I analysen af influencer-ansat-hybridernes og de traditionelle beauty-influenceres sociale medie-

indhold på Instagram bliver det tydeligt, at begge producerer relaterbart indhold, der fremviser 

mere intime og private dele af deres liv (Forbes, 2016). Måden hvorpå vi får indblik i deres privatliv 

varierer dog fra influencer-type til influencer-type, ligesom det varierer, i hvor høj grad vi, som 

medlemmer, bliver lukket ind i den intime sfære.  

 

I skildringen af de mere relaterbare øjeblikke er der særligt fire aspekter af privatlivet, som begge 

influencer-typer deler ud af: Familie, venner, parforhold og rejser. Eksempelvis ser vi Conways 

bryllup, vi følger med Ono på plejehjem for at besøge bedsteforældre, vi tager på Yoga-rejse med 

Bailey, vi fejrer årsdag med Ruiz, vi hører om Kaylas forhold til sin far og vi sidder med til bords, 

når Rahman spiser med familien. Disse tematikker er brugbare redskaber i etableringen af 

relaterbarhed, da de hurtigt giver følgere indtrykket af at få adgang til ellers “utilgængelige” 
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aspekter af influencerens liv (Forbes, 2016). Alligevel er tematikkerne tilpas komplekse til, at det er 

op til den enkelte influencer at vurdere, i hvor høj grad han/hun vælger at lade følgerne få fuldt 

indblik i livet bag den polerede facade. Eksempelvis ser vi Ruiz posere smilende foran et thailandsk 

tempel og kort forklare om sin fascination af kulturen, ligesom vi ser Kayla posere i en hue hun 

engang tilegnede sig til en koncert med sin far (se forneden). Begge er eksempler på, hvordan de 

traditionelle beauty-influencers giver mere overfladiske og hurtige indblik i dele af deres privatliv 

uden at eksponere sig selv for meget og vise reel sårbarhed. Dertil bevirker deres opstillede 

poseringer, at kropssproget virker stift og forceret, hvilket yderligere forstærker den polerede 

facade (Forbes, 2016). Modsat får vi eksempelvis hos influencer-ansat-hybriden, Conway, indblik i 

det betydningsfulde forhold hun har til sin mor, ligesom vi hos Bailey får indblik i, hvordan hans 

Yoga-rejse har ændret ham fundamentalt som menneske (se forneden). Her tager influencer-ansat-

hybriderne fat på lignende emner, familieforhold og rejser, men går skridtet videre, og lukker os ind 

bag facaden, hvor vi erfarer, hvem de fundamentalt er som mennesker. Conway og Bailey sørger 

dertil for, at kropssproget er afslappet og uformelt. 

Fra venstre til højre: Ruiz og Bailey (ferie), Kayla og Conway (familie) 

 

Graden af hvor meget vi får lov at komme ind bag den polerede facade, har tydeligvis også en 

indvirkning på medlemmerne i “the online beauty community”. I fokusgruppeinterviewet blev det 

tydeligt, at de mere jordnære og intime opslag fra influencer-ansat-hybriderne øgede sympatien for 

dem som mennesker og gav større lyst til at følge dem: “Jeg synes nu også, at det her er meget 

mere personligt [peger på opslag om Conways graviditet]. Altså, øhm, jeg synes bare det er meget 

federe at følge med i store begivenheder i deres liv, for så har jeg det sådan, at så føles det, som om 

det lige så godt kunne være min søster” (bilag 2, s. 168). Jo mere beauty-influenceren giver reelt 

indblik i livet bag facaden, jo større tilknytning føler medlemmerne i “the online beauty 
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community”, hvorfor sammenligningen med en søster-relation også laves her. Modsat har 

begrænset adgang til privatsfæren negative implikationer for beauty-influencerens relaterbarhed. 

Eksempelvis blev der i fokusgrupperne givet udtryk for, at de traditionelle beauty-influenceres mere 

polerede fremtræden var incitament til ikke at følge dem: “I wouldn’t follow them [traditionelle 

beauty-influencers] either, it’s just too fake. For me to follow, I would need to see something more 

personal” (bilag 1, s. 139). Det er altså her tydeligt, at der er større behov for relaterbarhed end det, 

som de traditionelle beauty-influencers overordnet fremviser.  

 

At vi bliver inviteret med bag om facaden er oftest ensbetydende med, at beauty-influenceren viser 

sårbarhed. Særligt influencer-ansat-hybriderne udmærker sig på dette punkt. Ono gør det særligt i 

sine stories, hvor hun det meste af tiden viser sig uden makeup. For en beauty-influencer har akten 

at fjerne makeuppen en symbolsk betydning, da personen bogstavelig talt “fjerner den polerede 

facade”. Da størstedelen af beauty-influencers det meste af tiden fremviser makeup-looks, der netop 

forskønner deres udseende, har det endnu større betydning, når de villigt eksponerer deres egen 

“fejlbarlighed”. Vi ser eksempelvis Ono i en story, hvor hun efter træning, viser sig forpustet og 

uden makeup (bilag 5, s. 216). Ved at eksponere sig selv i en situation, hvor man i grunden burde 

føle sig mindst attraktiv, viser hun følgerne, at hun ikke er sky for at vise dem de “uperfekte sider” 

af hende. Conway og Bailey er ligeledes flittige til at vise sig uden makeup på deres Instagram-

profiler (bilag 5, s. 217-218). Denne simple sårbarhedsgestus lader også til at have betydelig 

indvirkning på medlemmerne i fokusgrupperne: “I think it’s cool that she’s showing herself without 

makeup [peger på Ono].” (bilag 1, s. 133); “ (...) her føler jeg, at man kommer lidt mere ind, synes 

jeg [peger på Ono]. Altså det er en story, så man ved hun har været der og så bare lagt den ud. Det 

er ikke noget med at redigerer det hele eller whatever” (Bilag 2, s. 168). De traditionelle beauty-

influencers derimod viser sig sjældent eller aldrig uden makeup, og inddrager generelt få sårbare 

øjeblikke.  

 

Et punkt hvor de traditionelle beauty-influencers til gengæld udmærker sig, er i dialogen med deres 

følgere. Hvor både influencer-ansat-hybriderne og de traditionelle beauty-influencers hyppigt 

lægger op til dialog med deres følgere i form af eksempelvis afstemninger, “Q&A’s”, captions, mm. 

(bilag 5, s. 219-224), så er de traditionelle beauty-influencers særligt gode til at svare på 

kommentarer i kommentarfeltet. Ud over at svare følgere mere lægger de traditionelle beauty-

influencers mere vægt på at fostre venskabelige bånd her. De gør hyppigt brug af affektionstermer 
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såsom “beautiful”, “girl”, “sweetheart”, “sis”, “cutie”, og understreger ofte solidaritet med udtryk 

såsom “I feel you”, “I have the exact same problem”, “I love doing that too”, “let me know”, mm. 

(bilag 3, s. 200). Sprogligt er tiltaleformen ikke blot uformel, men imiterer samtidigt tæt 

venskabelighed med følgerne (Forbes, 2016). Hos influencer-ansat-hybriderne er det udelukkende 

Bailey og til dels Conway, der formår at opretholde samme dialog i kommentarfeltet. Bailey svarer 

som den eneste uddybende på samtlige kommentarer samtidigt med, at han flittigt benytter lignende 

affektionstermer og venskabeligt sprog (bilag 3, s. 197-198). Conway svarer kommentarer på mere 

overfladisk vis, hvor Ono nærmest ikke er at finde i kommentarfeltet (bilag 3, s. 206). Ono har dog 

også betydeligt flere følgere og får som regel mellem 200-800 kommentarer per opslag, hvorfor det 

ville være mere tidskrævende for hende at svare mange her. Alligevel formår den traditionelle 

beauty-influencer, Kayla, at svare på mange flere kommentarer til trods for at have lige så mange 

gennemsnitlige kommentarer pr. opslag.  

 

Overordnet er influencer-ansat-hybridernes indhold mere relaterbart end de traditionelle beauty-

influenceres, da de gør mere ud af at lade følgerne komme helt ind bag den polerede overflade og 

vise mere “fejlbarlige” sider af sig selv. Dette skyldes muligvis, at influencer-ansat-hybriderne 

kompenserer for det faktum, at de er ansatte. De skal altså vise følgerne, at der er et reelt menneske 

bag den ansatte, der har egne tanker, meninger og følelser. De skal vise, at deres “offentlige 

karakter” ikke udelukkende afhænger af ansættelsesforholdet. Dette behøver de traditionelle beauty-

influencers ikke at gøre i samme grad, da de netop først og fremmest er privatpersoner og ikke 

tynges af det samme professionelle og formelle image, som et langvarigt ansættelsesforhold fordrer.  

 

4.1.2 Knowledge 
I analysen af influencer-ansat-hybridernes og de traditionelle beauty-influenceres sociale medie-

indhold på Instagram bliver det tydeligt, at begge typer søger at understrege deres viden om 

skønhedsindustrien. “The online beauty community” drives af evigt skiftende makeup-trends, som 

medlemmerne søger at kunne genskabe selv, hvorfor medlemmerne forventer, at beauty-

influencerne fremviser disse i deres indhold (Clozette, 2020). Dette kom også til udtryk i 

fokusgruppeinterviewet: “ (...) Der var en periode, hvor jeg sådan gerne ville lære at lægge 

øjenskygge ordentligt altså sådan lidt mere avanceret “cut crease”. Øhh så jeg begyndte ligesom at 

se en masse tutorials fra Jeffree [beauty-influenceren Jeffree Star] og tog øjenskygge på hver dag 

og fx eyeliner altså bare for at øve mig lidt” (bilag 2, s. 155). Her nævner interviewdeltageren en 
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bestemt øjenmakeup-trend, cut crease, som deltageren specifikt gik efter at lære. Altså var det 

afgørende for deltagerens valg af beauty-influencer, at influenceren fremviste denne trend i sit 

indhold. Jo flere trends beauty-influenceren således mestrer og fremviser, jo større chance er der 

for, at samtlige følgere kan finde inspiration hos ham/hende. Af den grund sørger både de 

traditionelle beauty-influenceres samt influencer-ansat-hybriderne derfor også for at fremvise en 

stor variation af makeup-trends (bilag 5, s. 225-229). På denne måde understreger de, at de 

kunstnerisk har fingeren på pulsen samt at de har kundskaberne til hurtigt at lære nye trends. Dertil 

benytter begge influencer-typer sig hyppigt og komfortabelt af makeup-termer såsom “glass skin”, 

“contouring”, “smokey eye”, “matte lip”, mm. (bilag 5, s. 225-229). Den hyppige brug af makeup-

faglige termer er en måde for begge influencer-typer sprogligt at fremhæve egen viden om og 

erfaring med industrien (Forbes, 2016).  

 

Når det derimod gælder om at informere om de produkter, der benyttes, forekommer der et tydeligt 

skel i, hvor megen information, der gives. Her udmærker influencer-ansat-hybriderne sig markant. I 

influencer-ansat-hybridernes makeup-tutorials forklarer de mere uddybende, hvad produktet gør, 

hvad det har af fordele og vigtigst af alt, hvad forbrugerne kan forvente af resultater ved brug af 

samme (bilag 5, s. 231-233). Følgerne bliver altså taget mere i hånden og får forklaret, hvorfor det 

specifikke produkt er bedre end andre. Denne mere detaljerede forklaring af produktets fordele og 

egenskaber lod også til at være vigtigt for fokusgruppedeltagerne i købsbeslutningen: “I think it 

helps me when they [beauty-influencers] explain why it’s [produktet] so great. (...) if they 

convinced me of how easy it is and why this product is better than like, I don’t know, other eyeliners 

and I can really see the result. Then like it makes sense for me to buy it. Because I think it is so hard 

as well when I’m standing there [butikken] and I’m about to pick a product and I’m like “why 

should I pay 400 for this and like why is this only 40, like I don’t know, what’s the difference?” 

(bilag 1, s. 132). Her giver interviewdeltageren udtryk for et behov om større vejledning fra beauty-

influenceren, da der eksisterer et hav af makeup-produkter på markedet. Efter i fællesskab at have 

etableret, at denne produktinformation er essentiel, var deltagerne i fokusgruppen også hurtige til at 

bide mærke i, at influencer-ansat-hybriden, Bailey, gav denne form for produktvejledning: “But I 

think like just like he does it, if I wanted a brow product it’s good to know that I can expect a lot of 

pigment, but not just that, I also get advice on how to apply it so I won’t be totally clueless when I 

get it” (bilag 1, s. 132). Det er altså tydeligt, at vejledningen værdsættes og her ses som en 

hjælpende hånd i købsbeslutningsprocessen.  
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Produktinformation er nærmest ikke-eksisterende hos de traditionelle beauty-influencers. Hos 

denne type influencer lader der til at være større fokus på skabelsen af looks frem for forklaring af, 

hvorfor de har valgt de bestemte produkter. Oftest viser de blot listen over benyttede produkter i 

opslagene, og hjælper derfor ikke brugerne på samme måde med at navigere i markedsudbuddet 

(bilag 5, s. 234-235). Forsøg på større vejledning ses mere ved betalte partnerskaber med 

virksomheder, hvor mere information gives. Eksempelvis ses Kayla promovere et hudpleje-brand: 

“I’ve been using some new skincare items from @Snowberrybeauty the past week or so and I’m 

loving their performance so far *ad. (...) Snowberry is based in New Zealand and was created by 

founder Soraya Hendesi who sought to create skincare she felt she could trust” (bilag 3, s. 207). 

Bemærkelsesværdigt for dette forsøg på en mere forklarende tekst er dog, at hun ikke informerer 

følgerne om noget, som de ikke selv nemt kunne finde ud af med en enkelt Google-søgning. Selv 

når hun påstår, at produkterne virker, giver hun intet belæg for, hvorfor de gør det. Rahman 

forsøger på samme vis sporadisk at guide følgerne i produktudbuddet ved at fremhæve nogle 

produkter over andre og erklære dem for sine “favoritter” (bilag 5, s. 235). Igen mangler der en 

forklaring for, hvorfor dette er tilfældet. Dette bemærkede fokusgruppedeltagerne også: “Yeah, I 

think it’s cool she says her favorite [peger på Rahman] if she’s collaborating with so many (...)” 

hvortil der modargumenteres “Yeah but like why are they her favorite?” (bilag 1, s. 139). Her 

bemærkes den umiddelbare vejledning fra Rahman først som positivt, men bliver hurtigt erklæret 

for utilstrækkelig.  

 

Det faktum, at influencer-ansat-hybridernes indhold bærer mere præg af produktinformationer, må 

antages at skyldes ansættelsesforholdet. Da de er ansatte, bliver de fagligt oplært i produkterne 

inden udgivelse, således at de bedre kan rådgive om ingredienser. Eksempelvis udtaler Conway i en 

artikel: “I've been so lucky to be involved with the actual making of formulas and packaging of 

products that it really gives such great understanding that only helps make advising others easier” 

(Glamour Magazine, 2018). Til trods for at de traditionelle beauty-influencers inddrager næsten 

ingen produktinformation, lader det til at være acceptabelt, hvis de har en anden funktion end 

“vejleder”. Dette kom også til udtryk i fokusgruppeinterviewet: “I mean I use them [influencers] 

differently depending on what I’m looking for. Like I have one that I mainly seek her product 

advice, but then I also follow more artsy beauty-influencers (...), so I mainly follow them because of 

that and then like see the inspiration (...)” (bilag 1, s. 128). Nogle beauty-influencers lader altså til 
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udelukkende at have funktion som vejledere, hvor andre udelukkende fungerer som 

inspirationskilder. Altså kan manglen på produktinformationer hos de traditionelle beauty-

influencers potentielt skyldes deres primære funktion som inspirationskilder.  

 

4.1.3 Helpfulness 
I analysen af influencer-ansat-hybriderne og de traditionelle beauty-influencers bliver det tydeligt, 

at begge typer producerer store mængder af hjælpsomt indhold. Dog er der fra influencer-type til 

influencer-type variation i, hvor meget følgerne tages i hånden. Graden af hjælpsomhed afhænger 

nemlig af, hvilken type hjælpsomt indhold, influencerne producerer. Video-tutorials er klart det 

foretrukne format til at guide følgerne i makeup-påføringsprocessen. Her viser begge influencer-

typer, hvilke produkter der bruges og hvordan de bedst påføres. Vigtigst for tutorial-formatet er 

dog, at denne proces vises trin-for-trin imens der oftest forklares med en voice-over, hvilket gør det 

nemt for følgerne at følge med og lære (Forbes, 2016). Både influencer-ansat-hybriderne og de 

traditionelle beauty-influencers producerer primært denne type video-tutorial enten via stories, 

IGTV eller i almindelige opslag (bilag 5, s. 236-239). Eksempelvis producerer influencer-ansat-

hybriden, Conway, utallige video-tutorials via IGTV, hvori hun viser og forklarer, hvor nemt 

følgerne selv kan genskabe hendes looks vha. Bobbi Browns produkter. Denne visuelle og verbale 

hjælpsomhed italesættes også i kommentarfeltet under hendes video-tutorials: “Amy’s [Conway] 

tutorials are so good aren’t they and so easy to follow x”, hvortil der istemmes: “lol they really are 

xxx” (bilag 3, 206). Her bliver det tydeligt, at første følger i sin kommentar, søger en bekræftelse fra 

andre i “the online beauty community” om sin opfattelse af Conway som hjælpsom. Her nævner 

følgeren specifikt, at Conways tutorials er “easy to follow”, hvilket tyder på en norm om og 

forventning til beauty-influenceres indhold. Denne begejstring for Conway og hendes overholdelse 

af normen anerkendes også af et andet medlem, der venskabeligt (“lol”) bekræfter opfattelsen af 

Conway. Udvekslingen mellem de to medlemmer er et godt eksempel på, hvordan influencer-ansat-

hybridens funktioner konstant forhandles og i fællesskab bekræftes. Efterspørgslen efter video-

tutorials kom også til udtryk i fokusgruppeinterviewet: “(...) I prefer video content, not just like for 

personality but also because it’s like way easier to follow. It just makes it more realistic for me if I 

like can see it and then be like oh that’s how you should do this. Like a picture of her look is fine, 

but I don’t know what I’m supposed to do with it” (bilag 1, s. 130). 
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Modsat majoriteten af begge influencer-typer vælger den traditionelle beauty-influencer, Rahman, 

og influencer-ansat-hybriden, Bailey, at formidle hjælpsomhed i andre formater end video-tutorials. 

Selvom Rahman på sin Instagram-profil inkluderer enkelte video-tutorials, består hendes indhold 

primært af stilbilleder af det endelige slutresultat uden forklaring af processen bag. Dette gør 

Rahmans indhold langt mindre hjælpsomt, og hendes profil appellerer derfor højest sandsynligt 

mere til medlemmer i “the online beauty community”, der er erfarne, kender basale 

påføringsteknikker og som primært søger inspiration til nye looks. Bailey derimod gør hyppigt brug 

af “før-efter”-billeder, der viser brynene inden og efter deres makeover. Dertil sørger han for at 

supplere stilbillederne med mere uddybende og forklarende captions, så følgerne kan læse sig til 

teknikkerne (bilag 5, s. 240). Dette er et passende alternativ for den mere utålmodige følger, der 

ikke har overskud eller tid til at se en hel video-tutorial. Af den grund blev Baileys “før-efter”-

billede også positivt bemærket i fokusgruppen:“(...) Like this is totally me. I want to see what I can 

do with the products and this is just simple and to the point, like I don’t really, ehh, have the 

patience to follow an entire tutorial” (bilag 1, s. 123). Der kan altså være en pointe i, ligesom 

Bailey, at producere indhold der hurtigere giver overblik over det endelig look, produkterne der 

blev benyttet samt hvilke påføringsteknikker, der fungerer bedst.  

 

En anden vigtig måde for influencer-typerne at producere hjælpsomt indhold er at fremvise de 

forskellige makeup-looks på sig selv, eller, i influencer-ansat-hybridernes tilfælde, også på andre. 

Først og fremmest er det nemmere for følgerne at forestille sig sin egen brugssituation ved at se 

beauty-influenceren inkorporere produkterne i sin dagligdag (Forbes, 2016). Dette viser begge 

influencer-typer hyppigt på deres Instagram-profiler (bilag 5, s. 236-240). To af influencer-ansat-

hybriderne vælger dog yderligere at vise, hvordan makeup-produkterne fungerer for og ser ud på 

andre end dem selv ved at lægge makeup på andre. Ono og Bailey sørger for at vise makeup på 

modeller, der repræsenterer samtlige hudfarver, hårfarver, ansigtstræk, hudtyper, mm. (bilag 5, s. 

241-243). Således har samtlige følgere, uanset udseende, bedre mulighed for at spejle sig i de looks, 

der kreeres og se om produkterne fungerer for netop deres specifikke behov. 

 

4.1.4 Confidence 
I analysen af influencer-ansat-hybriderne og de traditionelle beauty-influencers bliver det tydeligt, 

at kun influencer-ansat-hybriderne fremstår særligt selvsikre omkring deres evner som beauty-

influencers. En måde hvorpå beauty-influencers sprogligt kan understrege eller simulere selvtillid er 
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ved turde tage klare standpunkter ift. produkter og looks. Udtryk som “elsker”, “min favorit”, 

“bedste”, mm. signalerer alle større erfaring, der giver grundlaget for en sådan vurdering. Beauty-

influenceren kan med andre ord ikke have en favorit, hvis vedkommende kun har brugt tre 

produkter (Forbes, 2016). Her udmærker særligt influencer-ansat-hybriderne sig, da de ikke er sky 

for at erklære sine favorit-produkter og makeup-teknikker/looks (bilag 5, 249-251). De traditionelle 

beauty-influencers derimod er sprogligt langt mere tøvende, når det kommer til vurderinger af 

produkter eller mestren af teknikker. Graden af denne tøven varierer dog fra beauty-influencer til 

beauty-influencer. Rahman fremstår her som den mest selvsikre af de tre traditionelle, da det oftere 

hænder, at hun erklærer sine favorit-produkter (bilag 5, s. 235). Kayla derimod lader til at udelukke 

sit eget perspektiv og forholder sig neutralt til alle produkter. Hun vender i stedet denne 

stillingstagen om, og opmuntrer sine følgere til at erklære egne favoritter. Hun spørger derfor ofte i 

opslag “Which is your favorite?”, og undgår derfor at brænde broer med fremtidige brand-

samarbejder (bilag 5, s. 252). Det er nemlig et velkendt faktum i skønhedsindustrien, at beauty-

influencers ved ærlige, men negative, produktanmeldelser risikerer at blive ekskluderet fra 

fremtidige partnerskaber med det kritiserede brand (Popbuzz, 2018). Af den grund kan det være et 

økonomisk klogt træk af Kayla at forholde sig mere neutralt og lade følgerne vurdere selv. Dog kan 

dette også medføre færre følgere, da hun, som tidligere nævnt, ikke imødekommer medlemmernes 

behov for vejledning i købsprocessen. 

 

Endeligt fremstår Ruiz mere usikker omkring sine egne makeup-kompetencer end de to andre 

beauty-influencers. Hvor hun ligesom den anden traditionelle beauty-influencer, Kayla, ikke giver 

vurderinger af produkter, fremstår hun ligeledes endnu mere usikker i sin autoritet som makeup-

rådgiver. Hun snakker oftest mere tøvende om sine egne kompetencer og understreger ofte sin 

manglende erfaring: “I was working on this look today for the first time and I messed up like 5 

times”; “LOL this is the last time I’m reposting this, it wasn’t getting good engagement, so I 

archived it like twice, but I’m proud of this look.” (bilag 3, s. 192; s. 207). I første citat lægger hun 

vægt på det faktum, at hun, ligesom sine følgere, ikke er ekspert og også fejler i kreeringen af sine 

makeup-looks. I andet citat forsøger hun at forklæde sin usikkerhed ift. følger-engagement med en 

“ligegyldig attitude” og en synende falsk stolthed. Ruiz’ mere usikre og tøvende sprog får hende til 

at fremstå mindre selvsikker og autoritær i sin rolle som “makeup-rådgiver”. Dette kan være en 

ulempe, da hendes tøven kan gøre følgere i tvivl om, hvorfor de burde følge hendes makeup-råd. 

Dette kom også til udtryk i den ene fokusgruppe: “(...) I think that for example her [Ono], her skills 
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are like way better than any of these girls [traditionelle beauty-influencers]. Ehm and this just 

confuses me [peger på Ruiz’ caption om at reposte] (...) like if you really believe in yourself then 

you won’t care about likes (...) how am I supposed to think that this look is amazing if you’re not 

sure yourself.” hvortil der istemmes “(...) these just seem more like professionals [influencer-ansat-

hybrid] (...) they know what they’re doing whereas these [traditionelle beauty-influencers], like I’m 

basically like her” (bilag 1, s. 140). Her bliver det tydeligt, at influencer-ansat-hybridernes større 

udstråling af selvtillid og ekspertise er afgørende for opretholdelsen af et mere “kompetent” image, 

hvor de traditionelle beauty-influencers fejler. Dog tyder sidste kommentar på, at deltagerne i 

fokusgruppen oplever større relaterbarhed hos de traditionelle beauty-influencers, hvorfor de 

sammenlignes med dem selv. Ruiz’ større usikkerhed kan altså være strategisk, da den samtidigt 

gør hende langt mere relaterbar og uintimiderende, hvilket bedre fostrer en følelse af ligesind 

mellem hende selv og “the online beauty community” (Forbes, 2016).  

 

4.1.5 Articulation 
I analysen af influencer-ansat-hybriderne og de traditionelle beauty-influencers bliver det tydeligt, 

at niveauet af artikulation varierer fra influencer til influencer. Der er altså her ikke mærkbar 

forskel mellem influencer-ansat-hybriderne og de traditionelle beauty-influencers. Særligt de tre 

influencers, Ono, Conway og Kayla, udmærker sig her som de, hvis indhold er stærkest verbalt, og 

hvis visuelle æstetik fremstår professionel både hvad angår belysning, billedkvalitet og klipning. 

Ono, Conway og Kayla fremviser ofte længerevarende, uddybende makeup-tutorials, hvor de i 

videoer verbalt forklarer om fremgangsmåden og produkterne. Dog har Conway, modsat Ono og 

Kayla, en tendens til at lade den verbale kommunikation bevæge sig mere ud af rammerne for 

videoen og være “off topic” (Forbes, 2016). Eksempelvis har hun i starten af sine tutorials tendens 

til at bruge de første 30 sek. på at snakke om emner, der er irrelevante for den specifikke makeup-

tutorial. Således er den røde tråd mindre tydelig i hendes tutorials end hos Ono og Kayla, hvor den 

verbale kommunikation udelukkende kredser om det givne makeup-look (Forbes, 2016). En tydelig 

artikulation lod også til at være afgørende for fokusgruppedeltagerne: “Altså hvis det er en video, 

der er dårlig kvalitet eller sådan ikke er særlig skarp så gider jeg virkelig ikke se videoen, så 

scroller jeg bare videre til den næste eller unfollower. Også i forhold til klipningen. Eller hvis de 

har meget med, der er totalt ligegyldigt og bare sidder og snakker i sådan ti minutter” hvortil der 

svares “Ja hende [beauty-influenceren Nikkie Tutorials] synes jeg snakker alt for meget, (...) så 

typisk er der sådan 10 minutters intro, hvor jeg bare er sådan… Det gider jeg ikke” (bilag 2, s. 
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157). Det er altså tydeligt, at medlemmerne i “the online beauty community” hverken har 

tålmodighed eller lyst til at se socialt medie-indhold af dårlig kvalitet, der afviger for meget fra det 

specifikke emne. Derfor er det altså strategisk klogt af Ono og Kayla, der holder den røde tråd i 

professionelt klippet video-indhold. Kayla og Conways verbale og visuelle kommunikation derimod 

bærer som de eneste præg af en helt bestemt “form”, der følges konsekvent i hvert opslag. Kayla 

zoomer ofte ind på enten øjne eller læber, hvor påføringsteknikkerne er i fokus og disse suppleres 

med en forklarende voice-over. Klipning er hurtigt og billedkvaliteten høj, hvorfor hendes videoer 

er nemme at følge. Conway benytter altid IGTV’s vertikale format, har ansigtet i fokus og har skarp 

billedkvalitet samt flatterende belysning. Begge formår altså at skabe et vante og genkendelige 

visuelle universer, der er nemme for følgere at navigere i (Forbes, 2016).  

Fra venstre til højre: Conway og Kayla 

 

Modsat tre ovennævnte influencers har Bailey, Ruiz og Rahman særlige udfordringer ift. 

artikulationen. Disse influenceres indhold bærer mere præg af en “amatør-æstetik” når de laver 

video-tutorials, hvor belysningen er realistisk og mere uflatterende og billedkvaliteten ringere. 

Selvom disse visuelle kvaliteter er mindre tiltalende og stimulerende, kan en sådan æstetik alligevel 

bevirke, at influenceren fremstår uintimiderende og relaterbar (Forbes, 2016). Der kan altså være en 

strategi i at skære denne visuelle “pomp og pragt” fra. Dog vurderer vi, at det professionelle og 

tiltalende visuelle indhold, der ses hos Ono, Conway og Kayla, er mere fordelagtigt givet 

fokusgruppernes favorisering af denne kommunikative karakteristika.  
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 Fra venstre til højre: Ruiz, Rahman og Bailey 

 

Ud over den ringere visuelle æstetik karakteriseres Bailey, Ruiz og Rahmens artikulation af, at den 

verbale kommunikation halter. Bailey inkluderer ingen videoer, hvori han forklarer processen, dette 

forsøger han dog at kompensere for ved længere, uddybende captions. Ruiz inkluderer mange 

videoer, men disse mangler forklaring verbalt såvel som skriftligt. Endelig varierer styrken af 

Rahmans visuelle, verbale og skriftlige kommunikation betydeligt. Hun har enkelte videoer med en 

forklarende voice over, men holder sig ellers, som nævnt før, til stilbilleder af det endelige 

slutresultat. Det forekommer sjældent, at hun enten verbalt eller skriftligt forklarer om processen 

bag det endelige makeup-look.  

 

Ser man overordnet på influencer-ansat-hybridernes samt de traditionelle beauty-influenceres 

indhold, bliver det tydeligt, at der forekommer stor variation i artikulationens styrke – uanset 

influencer-type. Der er dog en overvægt af influencer-ansat-hybrider med stærkere artikulation. 

 

4.1.6 Adskiller de sig og hvordan?   
På baggrund af ovenstående analyse vurderer vi, at begge influencer-typers sociale medie-indhold 

bærer præg af samtlige fem kommunikative karakteristika. Altså overholder de traditionelle beauty-

influencers såvel som influencer-ansat-hybriderne de kommunikative normer for en beauty-

influencer i “the online beauty community”. Alligevel er der stor variation i, i hvilken grad typernes 

indhold bærer præg af disse. Med undtagelse af den sidste kommunikative karakteristika, 

artikulation, gør influencer-ansat-hybriderne mere ud af, at iscenesætte sig selv som relaterbare, 

vidende, hjælpsomme og selvsikre end de traditionelle beauty-influencers. Dette kan muligvis 

skyldes, at influencer-ansat-hybriderne skal kompensere for det faktum, at de er ansatte og at deres 

anbefalinger således i grunden er partiske. Ved at udmærke sig på flere af de kommunikative 
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karakteristika, kan de sørge for, at de i højere grad bliver anset for beauty-influencers i “the online 

beauty community”. Noget tyder på, at de også lykkes med dette, da der i fokusgrupperne ikke 

herskede tvivl om, at de havde præcis samme funktion som de traditionelle beauty-influencers: “Of 

course on the other [influencer-ansat-hybrider] you could see more of the brand-appearance in 

their posts than those [traditionelle beauty-influencers], because they are hired. But like ehm, other 

than that they still show so many private life images and tutorials and stuff like that. Like other than 

the brand appearance I wouldn’t see a difference in them.” hvortil der svares: “Yeah like I don’t 

even think I would notice the brand appearance, ‘cause everybody does it anyway” (bilag 1, s. 140); 

“For at være helt ærlig, hvis du viste mig en af dem [influencer-ansat-hybrider] og en af dem 

[traditionelle beauty influencers] i samme kategori, så ville jeg ærligt talt ikke tro, at der var nogen 

forskel” (bilag 2, s. 179). Her bliver det altså tydeligt, at ansættelsesforholdet er mere påfaldende for 

nogle end andre, men at dette aspekt af influencer-ansat-hybridernes offentlige karakter mildnes 

gennem udmærkelsen på de fem kommunikative parametre. For andre medlemmer lader der til at 

være ingen forskel på de to typer grundet lignende indhold. Således anses influencer-ansat-

hybriderne af “the online beauty community” som at have samme funktion som traditionelle 

beauty-influencers.  

 

4.2 Delkonklusion  
Ovenstående analyse baseres på Forbes’ (2016) fem kommunikative karakteristika for beauty-

influenceres sociale medie-indhold. Ved at analysere influencer-ansat-hybridernes, Ono, Bailey og 

Conway, samt de traditionelle beauty-influenceres, Kayla, Ruiz og Rahman, kommunikation, søger 

vi at svare på første underspørgsmål: Hvordan adskiller influencer-ansat-hybridernes 

kommunikative karakteristika på Instagram sig fra traditionelle beauty-influencers? 

 

Analysen viste, at begge influencer-typer producerer relaterbart indhold, der har til formål at 

fremvise mere personlige og intime dele af deres liv. Særligt “familie”, “venner”, “parforhold” og 

“rejser“ var hyppigt benyttede tematikker. Dog varierer det, i hvor høj grad influencer-typerne 

vælger at lukke følgerne ind bag den polerede facade. Til trods for, at begge influencer-typer 

berører disse tematikker, var influencer-ansat-hybriderne langt bedre til at vise større sårbarhed og 

uformalitet i fremvisningen af sådant indhold, hvorfor fokusgrupperne også favoriserede deres 

relaterbare indhold frem for de mere “polerede” traditionelle beauty-influencers. Til trods for dette, 

er de traditionelle beauty-influencers bedre til at fostre venskabelige relationer med følgerne i 
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kommentarfeltet, hvor de hyppigt svarer ved brug af diverse affektionstermer og -udtryk, der 

understreger solidaritet “the online beauty community”. Overordnet producerer influencer-ansat-

hybriderne mere relaterbart indhold, hvilket muligvis skyldes, at de kompenserer for 

ansættelsesforholdet. Influencer-ansat-hybriderne skal bruge mere energi på at vise “mennesket” 

bag beauty-influenceren end de traditionelle beauty-influencers, da de grundet ansættelsesforholdet 

tynges af et mere professionelt image.  

 

Analysen viste ligeledes, at begge influencer-typer understreger deres viden om skønhedsindustrien 

bl.a. via hyppig og komfortabel brug af makeup-termer samt ved mestringen og fremvisningen af 

diverse makeup-trends. Dog eksisterer der et tydeligt skel i mængden af produktinformation. Her 

udmærker influencer-ansat-hybriderne sig ved at give uddybende og vejledende forklaringer om 

produkterne og deres ingredienser. Således efterkommer de et behov for købsvejledning, der også 

kom stærkt til udtryk i fokusgrupperne. Beauty-influencers er dog ikke nødsaget til at efterkomme 

denne vejledning, da de i stedet kan have andre funktioner såsom “inspirationskilde” eller 

“vejleder”. Som det også blev tydeligt i fokusgruppeinterviewene kan medlemmerne i “the online 

beauty community” benytte sig af beauty-influencers til forskellige formål, hvorfor de traditionelle 

beauty-influencers muligvis ikke efterkommer denne vejledende-rolle grundet deres primære 

funktion som inspirationskilder.  

 

Derudover viste analysen, at begge influencer-typer producerer hjælpsomt indhold, der lærer 

følgere, hvordan de selv kan genskabe de forskellige makeup-looks. Ved at påføre makeuppen på 

sig selv gør beauty-influenceren det nemmere for følgerne at visualisere, hvordan makeuppen i 

praksis ville fungere for dem. Størstedelen af begge influencer-typer praktiserer hjælpsomhed ved at 

lave video-tutorials, der viser produkterne og makeup-påføringensprocessen. Dog afviger Bailey og 

Rahman fra video-formatet og producerer i stedet oftest stilbilleder, der viser det endelige resultat. 

Baileys stilbilleder er dog mere hjælpsomme end Rahmans, da han viser før-efter-billeder 

akkompagneret af mere uddybende captions. Endeligt viser begge influencer-typer, hvordan 

makeuppen fungerer i praksis ved at fremvise de forskellige looks på sig selv. Influencer-ansat-

hybriderne, Ono og Bailey, tager dog denne hjælpsomhed skridtet videre og viser looks på 

forskellige typer af mænd og kvinder. Således har flere følgere mulighed for at spejle sig i de 

forskellige looks. 
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Der forekommer en stor variation i graden af selvsikkerhed hos influencer-ansat-hybriderne 

sammenlignet med de traditionelle beauty-influencers. De traditionelle beauty-influencers er langt 

dårligere til at tage stilling til og vurdere produkter såvel som egne makeup-kompetencer. Hvor 

influencer-ansat-hybriderne ofte favoriserer og selvsikkert fremviser egne makeup-kompetencer, 

forholder de traditionelle beauty-influencers sig neutralt eller usikkert. Særligt Ruiz fremstår 

usikker sammenlignet med de andre traditionelle beauty-influencers, da hun sprogligt virker 

tøvende omkring egne evner. Denne usikkerhed kan dog både være en force eller en ulempe. På den 

ene side kan en sådan usikkerhed gøre hende mere relaterbar og uintimiderende. Men manglen på 

autoritet og selvsikkerhed kan ligeledes gøre “the online beauty community” i tvivl om, hvorfor de 

skal følge hendes råd.  

 

Endeligt varierer styrken af artikulation fra influencer til influencer – uanset influencer-type. Der er 

dog en overvægt af influencer-ansat-hybrider med stærkere artikulation end traditionelle beauty-

influencers. Ono, Conway og Kayla har skabt et professionelt og tiltalende visuelt univers, hvor de 

særligt ved hjælp af tydelig verbal kommunikation bibeholder en rød tråd. Modsat halter den 

verbale og til dels skriftlige kommunikation hos Bailey, Ruiz og Rahman, hvis visuelle universer 

bærer præg af en “amatør”-æstetik.  

 

Overordnet viste analysen, at begge influencer-typers sociale medie-indhold bærer præg af samtlige 

fem kommunikative karakteristika. Influencer-ansat-hybriderne lægger dog flere kræfter i at 

iscenesætte sig selv som særligt relaterbare, vidende, hjælpsomme og selvsikre sammenlignet med 

de tre traditionelle beauty-influencers. Dette skyldes højst sandsynligt, at influencer-ansat-

hybriderne kompenserer for ansættelsesforholdet, der i grunden strider imod præmissen for en 

beauty-influencer. Jo flere af de kommunikative karakteristika de således udmærker på, jo større 

chance er der for, at dette ansættelsesforhold overflødiggøres eller mildnes. Denne kompensation 

lader til at have gavnet, da de i “the online beauty community” anses for at have samme 

grundlæggende funktion som de tre traditionelle beauty-influencers.   

 

4.3 Autenticitetskriterier for beauty-influencers 
I følgende afsnit vil begge influencer-typers autenticitetsforhandlinger analyseres for at vurdere om 

disse accepteres eller forkastes af “the online beauty community”. På baggrund af dette kan vi 

besvare andet underspørgsmål: I hvilken grad opfattes influencer-ansat-hybrider som autentiske 



 65 

sammenlignet med traditionelle beauty-influencers i “the online beauty community”? Analysen vil 

tage udgangspunkt i og inddeles efter Morharts et. al. (2014) fire autenticitetskriterier: Continuity, 

credibility, integrity og symbolism. Med henblik på underspørgsmålets komparative blik på 

influencer-ansat-hybrider og traditionelle beauty-influencers, vil analysen tage udgangspunkt i om 

og hvilke forskelle, der forekommer i de to typers autenticitet. 

 

4.3.1 Continuity 
Kontinuitet er en måde, hvorpå beauty-influencers, som “personlige brands”, kan styrke deres 

opfattede autenticitet i “the online beauty community” (Morhart, et. al., 2014). Dette 

autenticitetsparameter skaber opfattelsen af “arv”, hvilket indikerer beauty-influencerens ophav og 

fremadrettede overlevelse. I analysen af de tre influencer-ansat-hybrider, Ono, Conway og Bailey, 

samt de tre traditionelle beauty-influencers, Ruiz, Rahman og Kayla, tegnede der sig et mønster af, 

at de to influencer-typers tilgange til at formidle kontinuitet fulgte lignende retningslinjer, men 

varierede i gennemslagskraft. Influencer-typernes formidling af deres “personlige brands’” 

kontinuitet kommer især til udtryk ved, at de viser “the online beauty community” deres “faglige 

rødder” (Morhart, et. al., 2014).  

 

Ved at understrege deres faglige rødder og vise deres udvikling fra “makeup-amatør” til 

professionel beauty-influencer, kan beauty-influenceren berettige sin nutidige succes samtidigt med, 

at han/hun understreger sin “professionelle stamina”. Sidstnævnte er særligt gavnligt for at skabe 

indtrykket af fremtidig overlevelse, da det viser “the online beauty community”, hvordan personlig 

motivation og flid har skabt den karriere beauty-influenceren har i dag, og hvordan samme interne 

drift vil fortsætte med at motivere arbejdet med makeup fremover. Således bliver det at følge deres 

professionelle rejse en garanti for, at beauty-influenceren er her for at blive (Morhart, et. al., 2014). 

Influencer-ansat-hybriderne, Ono, Conway og Bailey, iscenesætter deres faglige rødder ved 

eksempelvis at gøre deres følgere opmærksomme på deres “ophav” som amatører, og hvordan de i 

sin tid tog en chance og forfulgte drømmen om at arbejde professionelt med makeup. Tilbage i 2019 

lagde Ono eksempelvis et link op på sin Instagram til en artikel, hvori hun forklarer om, hvordan 

hun med vedvarenhed og flid nåede toppen: “”It [hendes ophav] inspires the beauty looks I do and 

the hard work I put into my craft was instilled in me by my grandmother. She would always tell me 

that I would have to work three times as hard because I was a woman and because I was Latina”. 

(...) After years of honing her craft working at Sephora and assisting, Ono booked her dream job as 
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a Global Artist for Fenty Beauty in 2017” (Dazed Beauty, 2019). Her gør Ono det tydeligt, at 

hendes succes ikke er kommet uberettiget, men er opstået som resultatet af hendes ydmyge og 

flittige fortid i skønhedsindustrien. Således opbygger hun sprogligt en “herkomst”, der tager 

udgangspunkt i den klassiske “grimme ælling”-fortælling. Dette ophav går heller ikke ubemærket 

hen i “the online beauty community”, hvor medlemmerne i kommentarfeltet roser Ono: “Yaz! Love 

the humble beginnings” og “I’m very very proud of you and your work Priscilla [Ono]!! Love you” 

(bilag 3, s. 203; 205). I første kommentar omtales hendes professionelle arv som en “humble 

beginning”, altså at hun ydmygt har arbejdet sig op fra ingenting til sin velfortjente succes. Termet 

“humble beginnings” tyder på en usagt norm i “the online beauty community”, hvor beauty-

influencers beundres og anerkendes for deres evne til på egen hånd at få succes. Anden kommentar 

giver også udtryk for denne anerkendelse. Selvom Ono anerkendes for sin ydmyge baggrund, sørger 

hun i sine opslag for at understrege, at hendes flig ikke er falmet trods succes, hvorfor hun er her for 

at blive: “Always pushing for greatness” (bilag 3, s. 211).  

 

På samme vis som Ono, lægger Conway og Bailey ligeledes vægt på deres faglige rødder og de 

“humble beginnings”. Conway lagde i 2018 en story op af en artikel, hvori hun fortæller om sin 

beslutning om at forlade finanssektoren for at forfølge sin kærlighed til makeup professionelt, og 

hvordan Bobbi Brown har hjulpet hende med at forfølge denne drøm (bilag 5, s. 258). Bailey 

lægger ligeledes ofte opslag op, hvori han mindes sin ydmyge start som butiksassistent hos Benefit, 

og hvor taknemmelig han er for sin professionelle udvikling gennem de sidste 10 år her. Modsat 

Ono tilskriver Conway og Bailey hhv. Bobbi Brown og Benefit en stor del af deres professionelle 

udvikling. De giver tydeligt udtryk for, hvordan de ikke var nået til, hvor de er i dag, uden 

ansættelserne hos de respektive brands, hvorimod Onos fortælling om sig selv mere er udtryk for en 

individuel, uafhængig rejse som forretningskvinde i skønhedsindustrien. Fortællingen om Conway 

og Baileys ophav er stærkt rodfæstet med skønhedsvirksomhederne, hvilket yderligere forstærkes af 

det faktum, at de begge har været ansat hos samme brands i 13 år, hvor Ono kun har været hos 

Fenty Beauty i tre år (Dazed Beauty, 2019).  
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                                Fra venstre til højre: Conway og Bailey 
 

Conway og Baileys kontinuitet som “personlige brands” er altså mere sammenkædet med Bobbi 

Browns og Benefits kontinuitet. Selvom dette kan være strategisk klogt fra 

skønhedsvirksomhedernes side af, da influencer-ansat-hybriderne således bliver stærkt associeret 

med virksomhedernes brands, så kan det hos medlemmerne i “the online beauty community” sætte 

spørgsmålstegn ved Conway og Baileys “overlevelse” uden de to brands. Skulle de blive fyret, kan 

der herske der tvivl om, hvem de som beauty-influencers er: “fx ligesom med ham her [Bailey] altså 

han snakker virkelig meget om Benefit, altså det er nærmest i alle hans opslag og han har gjort det 

i så mange år, osv.(...) Altså det virker virkelig som om han elsker det brand, men hvis så han 

ligesom blev fyret, hvad ville han så snakke om? (...) ville han lige pludselig anbefale alle mulige 

andre brands’ produkter? Det tror jeg ikke” (bilag 2, s. 174). Det faktum, at hans ophav er 

sammenkædet med Benefit, er harmfuldt for hans rolle som uafhængig beauty-influencer og hans 

personlige brand, der netop af den grund bliver mindre “personligt”. Fokusgruppen kom hurtigt 

frem til, at det at have etableret et “navn” i “the online beauty community” inden ansættelsen, gav 

deres funktion som beauty-influencer større autenticitet: “(...) hvis de bliver kendte gennem brandet 

agtig så føler jeg bare, at de kun er brandet, hvorimod hvis de havde et navn før, lige som fx. Ono, 

så er det der, hvor deres navn har en værdi ift at jeg stoler mere på, hvad de fortæller mig”  (bilag 

2, s. 174). Det kan altså være fordelagtigt for influencer-ansat-hybridens overordnede autenticitet at 

formidle sin kontinuitet mere uafhængigt af brandet, ligesom Ono gør det.  

 

De tre traditionelle beauty-influencers forsøger alle på samme vis, som influencer-ansat-hybriderne, 

at formidle kontinuitet ved at vise deres faglige rødder. Hvordan vi som følgere får indblik i deres 
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professionelle udviklinger varierer dog fra beauty-influencer til beauty-influencer. Kayla er klart 

den beauty-influencer, der giver mindst indblik i sit ophav. I et opslag forklarer hun eksempelvis 

kort, hvordan hun fra en tidlig alder af 13 år, så op til beauty-influencers på YouTube, ligesom hun i 

et andet opslag stolt fejrer opnåelsen af 300.000 følgere på Instagram (bilag 5, s. 259). Kaylas 

forsøg på at vise os sin faglige udvikling som beauty-influencer fremstår dog som en flygtig og 

overfladisk sidebemærkning, da det udgør en meget lille og udetaljeret del af hendes offentlige 

profil. Følgerne får derfor ikke indtrykket af den bagvedliggende drivkraft, der har sikret, og vil 

fortsætte med at sikre, hendes succes som beauty-influencer. Hos Ruiz og Rahman derimod får vi et 

dybere indblik i den bagvedliggende flid, der ligger til grunde for succesen. Vi ser eksempelvis 

Ruiz forklare, hvordan hun trods tvivl fra omverden og manglende økonomiske ressourcer, har 

formået at skabe sig et velkendt “navn”, ligesom vi hos Rahman ser, hvordan hun over længere tid 

har opbygget en følgerskare trods begrænset tid og ressourcer (bilag 5, s. 260). Ligesom hos 

influencer-ansat-hybriderne gør disse to traditionelle beauty-influencers brug af den klassiske 

“grimme ælling”-fortælling, der lever op til “the online beauty community’s” norm om “humble 

beginnings”. De understreger sprogligt modstanden de oplevede, motivationen til at overkomme 

den og taknemmeligheden for succesen. Ved at understrege deres ydmyge ophav vækker de altså 

beundring i “the online beauty community”, ligesom ophavet bliver symbol på deres “professionelle 

stamina”, hvilket giver medlemmerne i “the online beauty community” indtrykket af 

længerevarende overlevelse og kontinuitet (Morhart, et. al., 2014).  

 

4.3.2 Credibility  
Troværdighed er endnu en måde, hvorpå beauty-influencers, som “personlige brands”, kan styrke 

deres autenticitet i “the online beauty community” (Morhart, et. al., 2014). Dette 

autenticitetsparameter fostres ved, at beauty-influenceren er transparent og oprigtig om sine 

intentioner. Derfor er det essentielt, at beauty-influenceren viser medlemmerne i “the online beauty 

community” netop, hvorfor de kan stole på deres råd og anbefalinger. Med andre ord, skal beauty-

influencers “holde hvad de lover”, når de promoverer eller anbefaler produkter og skønhedsbrands 

(Morhart, et. al., 2014). I analysen af de tre influencer-ansat-hybrider, Ono, Conway og Bailey, 

samt de tre traditionelle beauty-influencers, Ruiz, Rahman og Kayla, bliver det tydeligt, at de to 

influencer-typers tilgange til at forhandle egen troværdighed varierer betydeligt. Fordi de to 

influencer-typers eksistensgrundlag er komplet forskellige, qua ansættelsesforholdet, betyder dette 
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også, at deres grundlæggende tilgange til skabelsen af et troværdigt “personligt brand” bliver nødt 

til at være komplet forskellige. 

 

Måden hvorpå de to influencer-typer er transparente omkring deres økonomiske forhold, varierer 

betydeligt. Influencer-ansat-hybriderne kan grundet deres fastansættelse begrænse sig til at 

offentliggøre dette ansættelsesforhold i deres profil-biografier, og behøver således ikke at gøre 

medlemmerne i “the online beauty community” opmærksomme på det økonomiske partnerskab i 

hvert opslag, som lovgivning ellers påkræver for traditionelle beauty-influencers 

(Forbrugerombudsmanden, 2019). Hos Ono, Conway og Bailey vil det første man ser på deres 

Instagram-profiler være deres officielle titler som ansatte hos skønhedsvirksomhederne: “Global 

Make-up artist for Fenty Beauty”, “Bobbi Brown Global Pro Artist” og “Global Brow Expert for 

Benefit Cosmetics” (Ono, 2020; Conway, 2020; Bailey, 2020). Da dette er noget af det første 

medlemmerne i “the online beauty community” konfronteres med, er det nemt og hurtigt at afkode 

influencer-ansat-hybridernes tilhørsforhold og økonomiske situation. Til trods for, at influencer-

ansat-hybriderne kun behøver at tydeliggøre ansættelsesforholdet i biografien, lægger de i 

opslagene heller ikke sprogligt skjul på tilhørsforholdet. Ono, Conway og Bailey omtaler 

eksempelvis oftest nye produktudgivelser, forretningsmæssige succeser, brand events, mm. som en 

fælles indsats fra dem og skønhedsvirksomhederne ved at bruge solidariske stedord som “we”, 

“our” og “us” (bilag 5, s. 256). Dette bemærkede fokusgruppedeltagerne også hurtigt, hvilket 

medførte, at de selv afslørede ansættelsesforholdet, før moderatoren gjorde opmærksom på det: 

“(...) jeg føler lidt mere, at ham der [Bailey] reklamerer, fordi han ligesom viser sig selv på det her 

billede, og i caption er han ligesom talsmand og er blevet udvalgt som en eller anden spokesperson 

for brandet” hvortil interviewdeltageren tilføjer: “(...) så står der “our” altså så kan man jo godt 

sådan lidt tænke at han arbejder for dem mere end sådan bare promovere et produkt” hvortil der 

svares “Også hende her altså bbproamy [Conway] bruger også “our last show of the year”, så kan 

man også tænke, at hun har en eller form for relation til Bobbi Brown” (bilag 2, s. 163). Influencer-

ansat-hybriderne gør altså eksplicit såvel som implicit udtryk for ansættelsesforholdet, hvorfor de 

benytter fuld transparens i influencer-følger-relationen (Morhart, et. al., 2014).  

 

Samme niveau af transparens er ikke til at finde hos de traditionelle beauty-influencers. Kayla er 

den eneste traditionelle beauty-influencer, der konsekvent og eksplicit gør medlemmerne i “the 

online beauty community” opmærksomme på betalte partnerskaber samt modtagede PR-pakker. 
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Ruiz og Rahman derimod er vage om, hvorvidt de betales for produkter. Begge beauty-influencers 

fortæller sjældent eller aldrig om skønhedsprodukterne er betalt gennem partnerskaber, hvorfor der 

hersker stor tvivl om økonomien bag opslaget. Selv når det fremgår, at opslaget er betalt, viser de 

dette som et diskret hashtag, der kræver større viden om skønhedsindustrien for at kunne afkode det 

som et decideret “reklame-mærkat”. Ruiz bruger eksempelvis hashtagget “ArtistryPartner” og 

Rahman bruger hashtagget “LinkInBio” (se i captions forneden). Begge er mere vage termer for et 

betalt partnerskab. Det at være “partner” signalerer et økonomisk forhold mellem 

skønhedsvirksomhed og beauty-influencer, ligesom at beauty-influenceren vinder økonomisk på at 

henvise til et kommercielt link i sin Instagram-biografi. Disse implicitte reklame-mærkater er 

sværere at afkode for det “utrænede” øje i “the online beauty community”, hvorfor niveauet af 

transparens er langt lavere hos de traditionelle beauty-influencers (Morhart, et. al., 2014). 

 

 
           

         Fra venstre til højre: Kayla, Rahman og Ruiz 

 

Forskellen i ansættelsesforholdet mellem influencer-ansat-hybrider og traditionelle beauty-

influencers fordrer også en forskel i tilgangen til, hvordan de to influencer-typer “holder hvad de 

lover”, når de anbefaler produkter og skønhedsbrands. Da de traditionelle beauty-influencers netop 

ikke er “bundet” til en enkelt virksomhed via ansættelse, har de større frihed til at vælge og vrage 

mellem skønhedsbrands og dermed kun anbefale dem, der lever op til deres professionelle 

standarder. Ruiz har eksempelvis i en story understreget, hvordan hun nægter at gå på kompromis 

med sine standarder og anbefale produkter, hun ikke kan stå inde for: “As artists out content is 

unique and special to us and we aren’t going to be recommending just anything to our following – 

at least I’m NOT. I’m grateful for all the brands who have put me on their PR-lists or sent me their 

launches because they believe in me and my talent. AND I don’t get paid to post with products I 

receive from PR but I’m sure as hell going to use them in looks if I like a product” (bilag 3, s. 202) 

Her søger Ruiz at forsikre “the online beauty community” om, at de kan vide sig sikre på, at hun har 



 71 

sagt god for alle produkter, der fremvises på hendes Instagram-profil og at disse anbefalinger ikke 

baseres på økonomisk vinding. Story’en kan altså ses som et forsøg på at kompensere for manglen 

på transparens i opslagene. Med en story som denne fremstår Ruiz altså mere ærlig og oprigtig i sin 

tilgang til partnerskaber og holder således, hvad hun lover (Morhart, et. al., 2014). Modsat Ruiz 

udtrykker Rahman ikke sine udvælgelseskriterier for betalte partnerskaber, men er i stedet meget 

sparsom i sin ros af skønhedsbrands. Som regel fremviser Rahman udelukkende en liste over de 

produkter, som hun benytter sig af, men vælger i enkelte opslag at give en mere uddybende 

beskrivelse af, hvorfor hun elsker netop det produkt eller brand (bilag 5, s. 265-266). Den 

sparsomme ros gør det mere troværdigt, når hun så rent faktisk vælger at tale positivt om et brand 

og dets produkter. Antagelsen må her være, at hun oprigtigt må elske produktet/brandet, hvis hun 

endelig beslutter sig for at fremhæve det positivt i sine opslag. Som den eneste traditionelle beauty-

influencer understreger Kayla ikke sin udvælgelsesproces for betalte partnerskaber. Hun nævner 

blot produkterne hun benytter sig af, og hvorvidt de er betalt for eller ej, men viser på ingen måde, 

hvordan og hvorfor medlemmerne i “the online beauty community” kan stole på hendes 

anbefalinger af de givne brands (bilag 5, s. 267) (Morhart, et. al., 2014).  

 

Influencer-ansat-hybriderne kan ikke på samme måde understrege deres troværdighed gennem 

kritisk fra- og tilvalg af betalte partnerskaber. Præmissen for deres beauty-influencer-funktion er 

netop, at de er ansatte hos én skønhedsvirksomhed, og dermed er forpligtede til udelukkende at 

promovere dennes produkter. En måde hvorpå denne influencer-type søger at kompensere for “købt 

partiskhed”, er ved at understrege, netop hvorfor de har valgt at arbejde eksklusivt med dét brand 

frem for andre. Her udmærker særligt Ono sig. Som tidligere nævnt har Ono et mere personligt 

brand, der er uafhængigt af den skønhedsvirksomhed, hun arbejder for. Hun har skabt sig et navn i 

skønhedsindustrien som professionel makeup-artist længe inden sin ansættelse hos Fenty. Dette har 

skabt respekt i “the online beauty community”, hvor medlemmerne i hendes kommentarfelt 

anerkender hendes unikke talent som makeup-artist: “You truly are one of THE BEST mua’s 

[makeup-artist] in this world! Amazing work” og “Ur a gift to this world hun, love your work” 

(bilag 3, s. 205). Ved at benytte termet “work” iscenesætter medlemmerne i “the online beauty 

community” Onos makeup-evner som et anerkendelsesværdigt håndværk, og ikke blot en hobby, 

som alle (beauty-influencers) kan kaste sig ud i. “The online beauty community’s” vinkling af Onos 

professionelle kompetencer skaber indtrykket af, at hendes professionelle standarder for makeup er 
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højere end gennemsnittets, hvorfor antagelsen må være, at hun kun samarbejder med et brand, der 

lever op til disse standarder.  

 

Dette var også en antagelse, der kom til udtryk i fokusgruppeinterviewet: “You can see she [Ono] 

really like knows her stuff, like she’s clearly a really talented artist. But also like to get this kind of 

result, like you can’t just do it with a cheap unpigmented eyeshadow, you need a good quality 

brush, eyeshadow and so on… But I guess like she knows what products to use, that they have to be 

great to get this kind of result” (bilag 1, s. 125). Her bliver det tydeligt, at Ono i kraft af sine 

kompetencer fremstår mere kritisk ift. hvilke produkter/brands hun benytter sig af. Hun behøver 

altså ikke på samme måde, som de traditionelle beauty-influencers, at understrege sine brand-

udvælgelseskriterier for at opfattes som troværdig. Af den grund fremstår hendes ansættelse hos 

Fenty Beauty mere som et aktivt tilvalg fra hendes side af, da denne skønhedsvirksomhed lever op 

til hendes professionelle standarder. Dette italesætter Ono også implicit selv i et opslag, da hun 

offentliggjorde sin ansættelse: “Who’s ready for the new generation in beauty?” (bilag 3, s. 201). 

Ved at omtale Fentys produkter som fremtiden for makeup og skønhed, understreger hun, at valget 

er faldet på Fenty, da det i hendes optik, er “det bedste” på markedet. Således siger hun god for 

brandet og holder derfor hvad hun lover (Morhart, et. al., 2014).  

 

Conway og Bailey lægger ikke på samme måde vægt på deres professionelle baggrund, når de siger 

god for brandet. Deres garanti for hhv. Bobbi Browns og Benefit Cosmetics’ kvalitet kommer til 

udtryk i deres konsekvente, positive italesættelse af de to brands. Eksempelvis glorificerer Conway 

og Bailey konsekvent hhv. Bobbi Brown Benefit i deres anbefalinger: “I’m [Conway] obsessed with 

this new weightless formula that ISN’T STICKY?!!! (Like how do they even do that?!!); “I [Bailey] 

love using this shade because it has such a rich pigment (...) It’s always defined and never too 

intense” (bilag 3, s. 191). Sprogligt lægger de vægt på, at produkternes kvalitet skyldes brandets 

ekspertise inden for makeup. Altså giver de implicit her sit belæg for, hvorfor de arbejder med de to 

brands frem for andre. Det gør de, fordi de to brands i deres optik, tilbyder de bedste makeup-

produkter.  

 

Mest gennemtrængende for Conway, Bailey og Onos opbyggelse af et troværdigt “personligt 

brand” er det dog faktum, at de har fravalgt alle andre skønhedsbrands for i stedet at være ansatte 

hos de respektive skønhedsvirksomheder. For Conway og Baileys vedkommende har de været ansat 
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siden 2007 (Glamour Magazine, 2018; LMVH, u.d.) og Ono siden 2017 (Dazed Beauty, 2019). 

Deres langvarige forpligtelse og dedikation til hhv. Bobbi Brown, Benefit Cosmetics og Fenty 

Beauty indikerer en reel tro på de brands og deres kvalitetsniveau. På sin vis bliver dét at fravælge 

alle andre brands en måde for influencer-ansat-hybriderne at sige god for det enkelte brand på mest 

gennemtrængende vis. Dette kan være en fordelagtig strategi i et online community, hvor 

credibility-kriteriet generelt anskues for at være lavt hos mange beauty-influencers. Dette kom også 

til udtryk i fokusgruppeinterviewene: “I think also, the problem today is that so many influencers 

are doing so many collaborations (...) I don’t trust them that much anymore, like how honest are 

you really when you’re getting paid? I mean, it’s great that you’re telling me, but like you say this 

mascara is great one day, and then another mascara the next? Like which one is it?” (bilag 1, s. 

118). Her er det altså tydeligt, at uanset hvor transparente beauty-influencers er, så bevirker det 

store antal af og variation i betalte partnerskaber, at den traditionelle beauty-influencer fremstår 

mindre troværdig i sine anbefalinger af produkter og brands. Af den grund fik 

fokusgruppedeltagerne også hurtigt forhandlet sig frem til, at influencer-ansat-hybridernes 

eksklusive partnerskab rent faktisk gjorde dem mere troværdige end de traditionelle beauty-

influencers: “I think they [influencer-ansat-hybriderne] are more reliable when they talk about the 

brands (...) Like if you see them being consistent in what they do and not just jump from one thing 

to another just to make money (...) Then of course it’s easier to trust them that the products are 

actually good (...)”, hvortil de traditionelle beauty-influenceres utroværdighed bruges som 

sammenligning: “And if they [traditionelle beauty-influencers] have 15 brands and they say they’re 

all good, like, they can’t all be that good (...)” (bilag 1, s. 138). Her bliver det tydeligt, at det at 

forpligte sig langvarigt til ét brand frem for mange, giver beauty-influencerens anbefalinger større 

troværdighed. Dette kommenterede den anden fokusgruppe også på: “Hvis du kan putte dit navn på 

det, så synes jeg det er ret troværdigt” hvortil der istemmes “Det er sådan det der med, altså du 

sætter hele dit liv og rygte eller hvad man siger på dét mærke, så må du da virkelig også kunne lide 

det og tro på det” (bilag 2, s. 173). Det faktum, at influencer-ansat-hybriderne hæfter deres 

“personlige brands” troværdighed på ét enkelt skønhedsbrand ses af fokusgruppen som den 

ultimative tro på det givne skønhedsbrand. Fokusgrupperne fik altså i fællesskab forhandlet sig 

frem til en ny norm for troværdige beauty-influencers i “the online beauty community”.  
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4.3.3 Integrity  
Integritet er også en måde, hvorpå beauty-influencers kan styrke deres autenticitet i “the online 

beauty community” (Morhart, et. al., 2014). Dette autenticitetsparameter fostres ved, at beauty-

influenceren enten eksplicit eller implicit kommunikerer en dybereliggende motivationsfaktor for 

sin eksistens som influencer end økonomisk vinding. Det kan beauty-influenceren bl.a. gøre ved at 

vise “the online beauty community”, hvilke tiltag han/hun tager ift. at efterleve sine grundlæggende 

værdier, og hvordan influenceren altid har forbrugernes bedste interesse i sinde. I analysen af de tre 

influencer-ansat-hybrider, Ono, Conway og Bailey, samt de tre traditionelle beauty-influencers, 

Ruiz, Rahman og Kayla, tegnede der sig et mønster af, at influencer-ansat-hybridernes 

grundlæggende værdier og motivationsfaktor kommer meget tydeligere til udtryk på deres 

Instagram-profiler end hos de traditionelle beauty-influencers, hvor kun Rahman fremviser en 

dybereliggende motivation for sin eksistens.  

 

Ono og Rahmans offentlige roller bygger på lignende værdisæt: Diversitet og inklusion. Da begge 

beauty-influencers selv er minoriteter på hver sin måde, Ono er en plus-size mexikank kvinde og 

Rahman er en muslimsk, bengalisk kvinde, bliver de på sin vis repræsentanter for grupper af 

mennesker, der ikke på samme måde, som kaukasiere, udgør en stor del af mediebilledet i 

skønhedsindustrien (Marketing Week, 2019). Derfor gør de også mere ud af at fremvise deres 

kulturelle arv med stolthed. Ono benytter ofte spansk slang og udtryk i sine opslag, eksempelvis 

“Club casa de Ono”, “Con mi prima bella” og “Tía”, viser ofte mexicanske opskrifter i sine stories 

og laver endda makeup-tutorials på spansk for at hædre sin kulturelle arv og skabe samhørighed 

med sine latinamerikanske følgere. En anden måde Ono understreger sin hyldest af minoriteter er 

yderligere ved, som tidligere nævnt, at fremvise makeup-looks på kvinder af forskellige hudfarver, 

kropstyper, mm. Således bliver hendes Instagram-profil ikke blot til en hyldest af hendes egen 

specifikke etnicitet, men til en hyldest af alle, der på nogen måde, udgør en minoritet.  
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                               Fra venstre til højre: Kulturelt ophav og hyldest af minoriteter 

 

Dette dybereliggende værdisæt gennemstrømmer også Onos tilgang til makeuppen:  “I like to 

customize each step depending on the face I’m working on, the beauty of the process”, “(...) not 

taking away from her [modellen] beautiful eyelid space”, “(...) giving her a full face beat but letting 

her skin show through (...)” (bilag 3, s. 211). Ved at benytte bestemte vendinger såsom “her 

beautiful”, “show through”, “not taking away” og “beauty of the process” bliver makeup-

påføringen til et næsten poetisk ritual, der i højere grad handler om unik og individuel skønhed frem 

for blot at skabe et standardiseret makeup-look for alle. Derudover styrker det ligeledes opfattelsen 

af Onos integritet, at hun er ansat for Fenty Beauty, der i “the online beauty community” er kendt 

for sin repræsentation af alle minoriteter (The Fashion Law, 2019). Hun sætter således 

håndgribelige handlinger bag sine ord ved at arbejde for en virksomhed, der praktiserer hendes 

fundamentale værdisæt. Dette understreger hun også mere eksplicit i et af sine opslag: “It’s such an 

incredible honor to be with such an inclusive Make-up line, Fenty Beauty. For all skin tones, sizes, 

ages, religions, and genders!!!”  (bilag 3, s. 191).  

 

Rahman benytter, ligesom Ono, ofte aspekter fra sin kulturarv for at understrege sit værdisæt om 

diversitet og inklusion. Hun bruger ofte bengaliske udtryk og termer, såsom “bangladeshi sari”, 

“hari patil kela”, “desi queens”, “joybangla”, mm., viser indiske opskrifter i sine stories og bærer 

ofte sin kulturs traditionelle dragt “sari’en” for at skabe samhørighed med følgere med lignende 

kulturelle baggrund. Dette lader til at vække positiv opsigt og solidaritet hos minoriteter i “the 

online beauty community”. I sine stories re-postede Rahman eksempelvis en række stories, som 
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hendes følgere havde tagget hende i, hvori de hylder hendes stolte fremvisning af sin kultur. Her 

havde følgere lagt billeder af en sari-klædt Rahman op med diverse affektionsemojier (bilag 5, s. 

270-271). Det er altså tydeligt, at disse følgere værdsætter og priser Rahman for at repræsentere 

deres kultur. Ligesom Ono formår Rahman altså at vise en dybereliggende motivation for hendes 

rolle som beauty-influencer end blot at tjene penge. Det faktum at både Ono og Rahman er med til 

at sætte fokus på urepræsenterede skønhedsidealer i “the online beauty community” viser ligeledes, 

hvordan de har sådanne forbrugeres bedste interesser i sinde (Morhart, et. al., 2014).  

 

Ono og Rahmans repræsentative roller som minoriteter blev også positivt italesat i 

fokusgruppeinterviewet, hvor deltagerne lagde vægt på, at disse beauty-influenceres etniske og 

unikke udseendemæssige træk ikke blot gjorde dem mindeværdige men samtidigt gav dem et 

positivt syn på dem selv: “Ja altså de er lidt mere sådan unikke. Også fordi Ono er sådan lidt stor i 

det og hende her [Rahman] har hele det her mellemøstlige look” efter at blive udspurgt til hvilken 

indvirkning dette havde på dem, blev fokusgruppen enige om følgende: “Ja altså jeg synes det er 

meget fedt, at de er sådan… altså at de falder lidt mere uden for det klassiske skønhedsideal” 

hvortil der istemmes; “Ja så får jeg det da lidt bedre med selv” (bilag 2, s. 180). Selvom 

fokusgruppen ikke kom yderligere ind på beauty-influencernes integritet på baggrund af dette, 

tydede det på, at Ono og Rahmans repræsentation af minoriteter havde en umiddelbar positiv 

indvirkning på interviewdeltagernes opfattelse af deres personlige brands.  

 

Influencer-ansat-hybridernes, Conway og Bailey, dybereliggende motivationsfaktor og værdisæt 

kommer mere diskret til udtryk, men er dog fremtrædende nok til, at deres eksistens som beauty-

influencers berettiges på andre grundlag end økonomiske. Conway og Bailey bygger på ens 

værdisæt i deres kommunikation med “the online beauty community”: Velvære. Begge influencer-

ansat-hybrider viser på deres Instagram-profiler, hvordan makeuppen er et redskab til nemt og 

hurtigt at forkæle sig selv og have det godt i egen krop. Således tillægger de et mere psykologisk 

aspekt i dét at påføre makeup og vinkler det som et velvære-ritual, der er sundt for ens mentale 

helbred. Dette understreger de særligt sprogligt i deres opslag, hvor anbefalingen af 

skønhedsprodukter altid kredser om personligt velvære. Eksempelvis skriver Conway i sine opslag: 

“Just by taking 15 minutes out of our day to pamper with skincare can really help us unwind and 

take our mind off the outside world, relax and get the most out of our skincare too!” (bilag 3, s. 

190). Her gør Conway det klart, at hele pointen med makeup ikke ligger i omverdenens 
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anerkendelse af ens skønhed, men rettere i den velvære, man opnår. På samme vis skriver Bailey: 

“Whether it’s brows or yoga, you’re always looking for the same two thing; balance and symmetry” 

(bilag 3, s. 210). Ligesom Conway viser Bailey sprogligt, hvordan makeuppen på samme vis som 

træning og meditation kan skabe mental balance og velvære.  

 

Kayla og Ruiz kommunikerer ingen dybereliggende værdier for deres eksistens som beauty-

influencers, hvorfor de risikerer at fremstå mere økonomisk motiverede (Morhart, et. al., 2014). 

Kayla forsøger dog at modarbejde opfattelsen af denne økonomiske drivkraft ved at centrere sin 

Instagram-profil om sine følgere og disses behov. I mange af sine opslag spørger hun sine følgere 

ind til, hvad de synes om det specifikke look, og hvad de ønsker at se fra hende fremover (bilag 5, s. 

252). Denne følger-orienterede tilgang giver trods alt “the online beauty community” indtrykket af, 

at hun først og fremmest har sine følgere interesser i sinde. Men ud over dette lader der ikke til at 

være nogen dybereliggende motivation bag hendes rolle som beauty-influencer, hvorfor hun lader 

til at have mindre integritet end Ono, Rahman, Conway og Bailey (Morhart, et. al., 2014). Ruiz 

lader derimod ikke til at kompensere for opfattelsen af, at hun er økonomisk motiveret. Modsat 

lader hun rent faktisk til at bidrage til denne opfattelse. I et opslag om en modtaget PR-pakke 

skriver Ruiz eksempelvis: “I am truly SHOOK. 3,000 dollars worth of products like what! (...) One 

of my dream goals starting out as a mua [makeup artist] was to be reposted on their page and to 

receive their crazy PR-packages” (bilag 3, s. 192). Ruiz lægger her ikke skjul på, at hendes 

begejstring for arbejdet som beauty-influencer i høj grad hænger sammen med de økonomiske 

fordele, som betalte partnerskaber medfører. Denne umiddelbare økonomiske motivation strider 

altså imod den troværdighed hun ellers forsøger at opbygge, når hun tidligere har understreget, at 

hun udelukkende anbefaler produkter, som hun fagligt kan stå inde for (bilag 3, 202). Det faktum, at 

hun endda skriver præcis, hvad PR-pakken er værd, kan hurtigt få “the online beauty community” 

til at tvivle på, om Ruiz’ anbefalinger afhænger af skønhedsvirksomhedens dybe lommer. Denne 

grundlæggende antagelse kom også til udtryk i fokusgruppeinterviewet: (...) sometimes they 

[beauty-influencers] get like these crazy packages [PR-pakker] with maybe 30 different products 

and like of course they’re gonna… I mean like who wouldn’t love that? (...) of course they’re going 

to recommend something from that package”, hvortil der svares: “Yeah at least to like be good 

friends with the brand.” (bilag 1, s. 120). Her italesætter fokusgruppen en vigtig integritetsnorm i 

“the online beauty community”, hvor den mindste form for synende økonomisk motivation kan 

være dødsstødet for opfattelsen af beauty-influencerens integritet og overordnede autenticitet.  
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Baseret på analysen tegner der sig et mønster af, at influencer-ansat-hybriderne gør mere ud af at 

understrege en dybereliggende motivation for deres eksistens som beauty-influencers, hvorfor de 

fremstår til at have mere integritet. Grunden til dette, kunne skyldes, at influencer-ansat-hybriderne 

i højere grad bliver nødt til at kompensere for det faktum, at de er ansatte hos 

skønhedsvirksomheder. De bliver altså nødt til at understrege, at deres rolle som beauty-influencers 

ikke drives på baggrund af det, som der står i deres kontrakter, men rettere af dybereliggende 

værdisæt, der giver deres arbejde med makeuppen og virksomhederne mening for dem (Morhart, et. 

al., 2014).  

 

4.3.4 Symbolism 
Symbolisme er sidste måde, hvorpå beauty-influencers kan styrke deres autenticitet (Morhart, et. al., 

2014). Her ser vi på om beauty-influencerne udgør et symbolsk “holdepunkt”, som forbrugere kan 

bruge til at definere, hvem de ønsker og ikke ønsker at være. Dette kan beauty-influencers gøre ved 

at fremvise bestemte livsstile, værdier og identiteter som medlemmerne i “the online beauty 

community” kan identificere sig med og stræbe efter. I analysen af de tre influencer-ansat-hybrider, 

Ono, Conway og Bailey, samt de tre traditionelle beauty-influencers, Ruiz, Rahman og Kayla, blev 

det tydeligt, at begge influencer-typer projekterer en bestemt livsstil, “det succesfulde liv”, som 

medlemmerne i “the online beauty community” beundrer og aspirerer efter at opnå.  

 

Dette “succesfulde” liv er særligt fremtrædende i måden de to influencer-typer overordnet 

fremstiller deres liv på. Som tidligere nævnt har alle seks beauty-influencers i højere eller mindre 

grad understreget deres “humble beginnings”. De er hver især startet ud som amatører, men har vha. 

hårdt arbejde og dedikation opbygget en succesfuld karriere og et beundringsværdigt liv. Med andre 

ord har de to influencer-typer vist “the online beauty community”, hvordan de er i grunden er 

“ligesom dem” – eller i det mindste var det inden succesen indtraf. Dette “ordinære” udgangspunkt 

skaber grobund for identifikation, som også kommer til udtryk i kommentarfelterne (Morhart, et. al. 

2014). Her understreger følgerne sprogligt identifikation og slægtskab med influencerne: “Same 

girl”, “I was right there with you in 99”, “I have short lashes too”, “I’m also like that”, “I was 

gonna say the same damn thing” og “love this shadow too” (bilag 3, s. 204). Ved at understrege 

ligheder, omend insignifikante, mellem dem selv og den pågældende influencer bekræfter følgerne 

for sig selv, hvordan de på mange måder er helt ligesom influencerne selv.  
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Denne identifikation skaber grobund for følgernes personlige ambitioner (Morhart, et. al. 2014). 

Fordi følgerne kan spejle sig i livet før succesen, bliver opnåelsen af samme grad af succes og 

samme livsstil derfor også mere realistisk og håndgribelig. “The online beauty community” bruger 

altså også beauty-influencerne som et holdepunkt for, hvem de ønsker at være (Morhart, et. al. 

2014). Dette kommer tydeligst til udtryk i glorificeringen og imitationen af de tre influencer-ansat-

hybrider og de tre traditionelle beauty-influencers: “The most beautiful girl [Rahman]”; “Your skin 

[Kayla] is perfect”; “You are sooo pretty boo [Ruiz]”; “Why are you [Ono] perfect” og “Why can’t 

I look this good in rompers [Bailey]” (bilag 3, s. 199; 208; 206). Her bliver det tydeligt, hvordan 

medlemmerne i “the online beauty community” glorificerer de forskellige beauty-influencers ved 

sprogligt at sætte dem på piedestaler. Gennemgående er særligt ordet “perfekt”, der iscenesætter 

beauty-influencerne som idealer for skønhed, identitet og livsstil. Interessant er dog også, hvordan 

de førhen mere ligeværdige sammenligninger erstattes med ønsket om at være som dem. Beauty-

influencerne er altså ikke blot nogle de kan identificere sig med, men i lige så høj grad nogen de 

kan se op til og stræbe efter at være (Morhart, et. al. 2014). 

 

Ud over glorificeringen bruger medlemmerne i “the online beauty community” også beauty-

influencernes beundringsværdige livsstile til at konstruere deres egen ønskede identitet (Morhart, et. 

al., 2014). Dette gør de især ved imitationen af beauty-influencernes livsstil og udseende. Dette 

kom også til udtryk i de netnografiske undersøgelser: “I love you amy [Conway], you are the cutest! 

(...) Like you, it was totally out of my comfort zone, but I happily obliged their request, and ended 

up loving it! So happy to see you wearing it as well!”; “Yas! where is this dress from gorgeous 

[Rahman]”; “I love coming to your [Ruiz] insta and seeing where I should eat next lol!”; “So 

pretty!!! This (is) how I strive to look everyday [Kayla]”; “Where is your [Ono] Buddha necklace 

from? I LOVE IT!”; “I might have to copy you [Bailey]! You’re a major inspiration” (bilag 5, s. 

200; 283-286). Her bliver det tydeligt, at medlemmerne i “the online beauty community” tager de 

små ting, som der nu engang er realistiske for dem at kopiere, for at imitere beauty-influencerne. 

Ved at forbruge de samme ting og ligne dem kan medlemmerne konstruere deres egen ideelle 

identitet. Samme ønske om at imitere beauty-influencere kom også til udtryk i 

fokusgruppeinterviewet, hvor en deltager udtrykte et ønske om at ligne influencer-ansat-hybriden 

Bailey: “(...) like I can see myself buying this [Bailey’s tøj]. It’s not that expensive, I think. That’s 

inspiring to me.” hvortil der kommenteres: “Unless it’s like Gucci or something”, hvortil der svares: 
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“Yeah, of course. But you can always copy, right?” (bilag 1, s. 134). Igen bliver det tydeligt, at 

medlemmerne gør hvad de kan, for at imitere den beundrede (livs-)stil.  

 

Men før “the online beauty community” overhovedet kan glorificere og imitere livsstilen kræver 

det, at beauty-influencerne rent faktisk fremviser den, hvorfor de også primært fremviser de mere 

succesfulde aspekter af deres liv på Instagram. Til trods for at vi, som tidligere nævnt, også får 

indblik i de mere relaterbare dele af tilværelsen og de “humble beginnings”, som danner grundlaget 

for identifikationen, så lægges der hos begge influencer-typer mest vægt på livet efter succesen har 

indtruffet (Morhart, et. al. 2014). Måden hvorpå influencer-typerne formidler dette “succesfulde 

liv” varierer dog. Influencer-ansat-hybriderne, Ono, Conway og Bailey, fremhæver oftest pompøse 

dele af tilværelsen, som succesen har medbragt: Vi ser eksempelvis Ono iklædt dyre designer-

brands, Bailey på eksklusive ferie på Hawaii og Conways idylliske bryllup på en italiensk vingård.  

  Fra venstre til højre: Ono, Bailey og Conway 

 

De traditionelle beauty-influencers, Ruiz, Rahman og Kayla, derimod formidler det “succesfulde 

liv” mere diskret ved fremvisning af en evigt poleret og overskudsagtig tilgang til hverdagens ellers 

mondæne situationer. Vi ser eksempelvis Ruiz der poserer i fuld makeup ved strandkanten, Rahman 

iført fint tøj og fuld makeup imens hun beklager sig over at have spist for meget og Kayla, der 

organiserer sit skab iført lille kjole og fuld makeup. 
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Fra venstre til højre: Ruiz, Rahman og Kayla 
 

Begge influencer-typer projekterer altså i en vis grad en pompøs og beundringsværdig livsstil, som 

medlemmerne i “the online beauty community” kan stræbe efter. Vigtigst ved autenticitetskriteriet, 

symbolisme, er, at den er todelt. Det vil sige, at “the online beauty community” både skal kunne 

identificere sig med og stræbe efter beauty-influencernes livsstil. Mangler det identificerbare aspekt 

gør det beauty-influencerne for uopnåelige, hvorfor bestræbelsen fra medlemmernes side havde 

været for givet.  

 

4.3.5 Hvor autentiske er de?  
På baggrund af ovenstående analyse af de fire autenticitetskriterier vurderer vi, at influencer-ansat-

hybriderne overordnet forhandler egen autenticitet på lignende vis som traditionelle beauty-

influencers, når det gælder kontinuitet, integritet og symbolisme, og at disse 

autenticitetsforhandlinger accepteres af “the online beauty community” i samme grad som hos de 

traditionelle beauty-influencers. Dog lod der til at være mindst accept af influencer-ansat-

hybridernes kontinuitet, da dette autenticitetskriterium for to af influencer-ansat-hybriderne var for 

sammenkædet med skønhedsvirksomhederne, som de arbejder for. Den eneste af influencer-ansat-

hybriderne, hvis forsøg på at forhandle kontinuitet blev accepteret, var Ono, da hun inden sin 

fastansættelse havde opbygget et uafhængigt personligt brand. Dog blev influencer-ansat-

hybriderne, qua deres ansættelse, opfattet som mere troværdige end de traditionelle beauty-

influencers. Fokusgrupperne fik forhandlet sig frem til, at influencer-ansat-hybridernes eksklusive 

partnerskab og aktive tilvalg, rent faktisk var mere troværdigt end de traditionelle beauty-

influenceres utallige og oftest inkonsistente anbefalinger. Således fik fokusgrupperne forhandlet sig 
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frem til en ny norm for troværdighed, hvilket kunne indikere en potentiel ændring af 

troværdighedsnormerne i “the online beauty community”.  

 

4.4 Delkonklusion  
Ovenstående analyse baseres på Morhart et. al. (2014) fire autenticitetskriterier. Ved at analysere 

influencer-ansat-hybridernes, Ono, Bailey og Conway, samt de traditionelle beauty-influenceres, 

Kayla, Ruiz og Rahman, autenticitetsforhandlinger, søger vi at svare på andet underspørgsmål: I 

hvilken grad opfattes influencer-ansat-hybrider som autentiske sammenlignet med traditionelle 

beauty-influencers i “the online beauty community”?  

 

Analysen viste, at begge influencer-typer søger at skabe indtrykket af kontinuitet ved sprogligt at 

lægge vægt på deres faglige rødder. Alle beauty-influencers, på nær Kayla, overholder “the online 

beauty community’s” norm om “humble beginnings” ved at vise, hvordan de har arbejdet sig op fra 

amatører til professionelle. Dog blev to af influencer-ansat-hybridernes, Conway og Bailey, forsøg 

på at forhandle kontinuitet ikke på samme vis accepteret som de resterende beauty-influencers. 

Dette skyldes, at deres “faglige ophav” er alt for sammensmeltet med de skønhedsvirksomheder, 

som de er ansat hos. Denne sammensmeltning gjorde fokusgrupperne i tvivl om Conway og Baileys 

“overlevelse” uden virksomhederne. Ono var den eneste influencer-ansat-hybrid, hvis faglige 

rødder blev anerkendt, da hun inden ansættelsen havde opbygget et “navn” i branchen. Større 

individualitet og uafhængighed fra brandet kan altså styrke opfattelsen af influencer-ansat-

hybridens kontinuitet.  

 

Det blev i analysen af troværdighedsforhandlingerne tydeligt, at influencer-ansat-hybriderne er 

langt mere transparente om de økonomiske forhold end de traditionelle beauty-influencers, hvor 

kun Kayla overholder denne norm. Derimod viser begge influencer-typer, hvordan de holder hvad 

de lover i anbefalingen af brands/produkter. Da de traditionelle beauty-influencers er uafhængige 

“offentlige karakterer” kan de frit til- og fravælge hvilke skønhedsbrands, de samarbejder med, 

hvorfor de har bedre mulighed for kun at fremvise de produkter, som de kan stå inde for. Dette 

understregede især Ruiz sprogligt, der direkte italesætter sine troværdige udvælgelseskriterier. 

Influencer-ansat-hybriderne derimod er bundet af ansættelsesforholdets “købte partiskhed”, når det 

gælder produktanbefalinger, og må derfor opbygge troværdighed på anden måde. Onos 

troværdighed bygger særligt på hendes faglige ophav, der giver “the online beauty community” 
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indtrykket af højere standarder, når det gælder udvælgelse af samarbejdsparter. Antagelsen var 

derfor også i fokusgruppen, at hun havde valgt at arbejde for Fenty Beauty, da brandets produkter 

lever op til hendes professionelle standarder. Conway og Bailey derimod forhandler deres 

troværdighed ved sprogligt at understrege, at de arbejder for de respektive virksomheder, fordi 

produkterne, i deres optik, er de bedste på markedet. Vigtigst for influencer-ansat-hybridernes 

troværdighedsforhandlinger er dog deres valg om at arbejde for én skønhedsvirksomhed. 

Fokusgrupperne fik i fællesskab forhandlet sig frem til, at det at fravælge alle andre skønhedsbrands 

og dedikere sig til ét enkelt brand, var det ultimative udtryk for tro på og kærlighed til brandet. 

Dette vurderede de var mere troværdigt end de traditionelle beauty-influencers utallige og 

inkonsistente kortvarige partnerskaber. Dette tyder på en nyforhandlet troværdighedsnorm i “the 

online beauty community”.  

 

Det kom i analysen til udtryk at de tre influencer-ansat-hybrider gør langt mere ud af at understrege 

integritet end de traditionelle beauty-influencers. Alle tre influencer-ansat-hybrider viser, hvordan 

deres arbejde med makeuppen drives af en dybereliggende motivationsfaktor og værdisæt. Hos 

Conway og Bailey drives arbejdet af et ønske om at øge velværet hos medlemmerne i “the online 

beauty community”, hvor det hos Ono er et spørgsmål om, at hun bruger sin platform til at fremme 

inklusivitet og diversitet i mediebilledet. Rahman er den eneste traditionelle beauty-influencer, der 

fokuserer på fremvisningen af en dybereliggende motivationsfaktor, hvor Kaylas og Ruiz’ indsats 

for at opbygge integritet er nærmest ikke-eksisterende. Skellet i influencer-typernes forhandling af 

integritet, vurderer vi, skyldes, at influencer-ansat-hybriderne kompenserer for ansættelsesforholdet. 

Gennem integritetsforhandlingerne viser de, at deres rolle som beauty-influencer ikke drives af 

kontraktuelle forhold, men rettere af dybereliggende værdisæt, der giver deres arbejde med 

makeuppen og virksomhederne mening.  

 

Endeligt viste analysen, at begge influencer-typer får en symbolsk værdi for medlemmerne i “the 

online beauty community” gennem fremvisningen af livsstilen: “Det succesfulde liv”. Denne 

symbolisme hænger særligt sammen med kontinuitetskriteriet, hvor influencernes “humble 

beginnings” viser, hvordan de i grunden startede ud som “helt almindelige mennesker”, der vha. 

hårdt arbejde har opnået succes. Dette “ordinære” udgangspunkt skaber grobund for identifikation 

hos “the online beauty community”. Da medlemmerne kan spejle sig i livet før succesen, bliver 

opnåelsen af lignende succes også mere realistisk, hvorfor medlemmerne kan bruge beauty-
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influencerne som et holdepunkt for, hvem de ønsker at være. Denne stræben kommer særligt til 

udtryk i glorificeringen og imitationen af beauty-influencerne, hvor medlemmerne i 

kommentarfelterne sprogligt sætter beauty-influencerne på piedestaler og søger at kopiere deres 

udseende.  

 

Overordnet bliver influencer-ansat-hybridernes forsøg på at forhandle autenticitet via ovenstående 

fire autenticitetskriterier accepteret af “the online beauty community” på samme vis som de 

traditionelle beauty-influenceres. Majoriteten af influencer-ansat-hybridernes kontinuitet opfattes 

dog, af medlemmerne i “the online beauty community”, som svagere end de traditionelle beauty-

influencers grundet et personligt brand, der er for sammenkædet med skønhedsvirksomheden. Til 

gengæld opfattes influencer-ansat-hybriderne som mere troværdige end de traditionelle beauty-

influencers, da deres ansættelsesforhold giver udtryk for større tro på brandet og dets kvalitet end de 

traditionelle beauty-influencers inkonsistente kortvarige partnerskaber. Dette tyder på en ændring i 

troværdighedsnormen i “the online beauty community”.  

 

4.5 Brand building behaviors  
I følgende afsnit vil influencer-ansat-hybridernes kommunikation, som repræsentanter for 

skønhedsvirksomhederne, analyseres for at vurdere i hvilken grad de praktiserer brand-building 

behaviors. På baggrund af dette kan vi besvare tredje underspørgsmål: Hvordan praktiserer 

influencer-ansat-hybriderne brand-building behaviors for bedst at repræsentere 

skønhedsvirksomhederne, som de er ansatte hos? 

 

4.5.1 Brand congruent behavior  
En måde hvorpå influencer-ansat-hybriden kan praktisere brand-building behaviors er ved at udvise 

brand-congruent behavior. Det vil sige, at influencer-ansat-hybridens opførsel og kommunikation 

stemmer overens med skønhedsvirksomhedens identitet og værdier (Löhndorf, et. al., 2014). Jo 

større sammenhæng der er mellem influencer-ansat-hybriden og skønhedsvirksomhedens værdisæt, 

jo bedre er influencer-ansat-hybriden til positivt at med-konstruere skønhedsbrandets image. 

Analysen af de tre influencer-ansat-hybrider, Ono, Conway og Bailey, tydeliggjorde, at alle tre 

udviser brand-congruent behavior.  
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Ono er ansat hos skønhedsvirksomheden, Fenty Beauty, hvis identitet og værdisæt er “diversitet og 

inklusion”. Grundlæggeren skriver bl.a. på brandets hjemmeside: “[Fenty Beauty] was created for 

everyone: for women of all shades, personalities, attitudes, cultures, and races. I wanted everyone 

to feel included. That’s the real reason I made this line” (Fenty Beauty, u.d.). Denne 

dybereliggende motivation bag brandet stemmer overens med Onos kommunikation og fremtræden 

på Instagram. Som tidligere nævnt, berettiger hun sin eksistens og rolle som beauty-influencer med 

samme dybereliggende motivationsfaktor. Ono fremviser konsekvent makeup-looks på forskellige 

kvinder, der repræsenterer diverse hudtoner, hårfarver, størrelser, mm. og sørger dertil for ofte at 

fremvise sit mexicanske ophav sprogligt såvel som visuelt (bilag 5, s. 242-243). Ved bl.a. at tage 

disse tiltag for at “hylde” diversitet på sin Instagram efterlever hun ikke blot Fenty Beautys 

grundlæggende værdisæt, men hjælper dem ligeledes med at sætte “handlinger bag deres ord”. 

Fordi Fenty Beauty ansætter Ono, der netop selv er en etnisk minoritet, hjælper hendes 

tilhørsforhold til brandet med at cementere brandet som fortaler for diversitet og inklusion 

(Löhndorf, et. al., 2014). Overensstemmelsen mellem Fenty Beauty og Onos værdisæt blev også 

bemærket i det ene fokusgruppeinterview, hvor deltagerne hurtigt blev enige om den positive 

indvirkning dette overlap havde på opfattelsen af Fentys brand: “det jeg ved om Fenty det er, (...) at 

det har fået meget ros for at det ligesom også er til de helt mørke piger (...) og det har et mere bredt 

felt [af produkter] end mange andre brands og derfor synes jeg faktisk, at det ringer helt klart med 

hende her [Ono] fordi jeg synes hun er lidt en atypisk model for det. (...) jeg synes bare at det giver 

Fenty lidt mere sådan troværdighed, eller man tænker sådan ok det er fedt, at Fenty står for det og 

rent faktisk sætter piger i front, der er atypiske” (bilag 2, s. 176). Det bliver altså her klart, at Ono 

på bedste vis repræsenterer og legemliggør de værdier, som Fenty Beauty brander sig på, hvorfor 

hun tydeligt udviser brand-congruent behavior (Löhndorf, et. al, 2014).  

 

Conway er ansat hos skønhedsvirksomheden, Bobbi Brown, der brander sig på, at makeup skal 

fremhæve kvindens individuelle, naturlige skønhed og herigennem få hende til at føle sig selvsikker 

og smuk. Med andre ord er makeup et nemt redskab til større velvære. Bobbi Brown erklærer selv: 

“a beauty brand that empowers women to embrace and enhance their individual beauty (...) the 

brand offers universally flattering products created with uncompromising quality and an intuitive 

sense of what every woman wants: to look and feel like herself, only prettier and more confident 

(Estée Lauder Companies, u.d.). Dette værdisæt stemmer overens med Conways fremtræden og 

kommunikation på Instagram. Som tidligere nævnt, retfærdiggør Conway sin eksistens som beauty-
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influencer ved at drives af et ønske om at fremme sine følgeres velvære og selvsikkerhed igennem 

makeup. Conway fremviser konsekvent “naturlige” makeup-looks, der er nemme for selv de mest 

uerfarne at følge og understreger altid sprogligt den dybereliggende pointe med makeuppen: 

velvære (bilag 3, s. 191). Dette værdisæt danner grundlaget for hendes identitet som beauty-

influencer, hvilket er med til positivt at forme opfattelsen af Bobbi Browns identitet (Löhndorf, et. 

al, 2014). Dette blev også bemærket i fokusgruppeinterviewet: “[Conway is] just like more natural. 

Like she’s, for me, when you’re starting out and just wanna look good but like not anything too 

complicated” hvortil der istemmes: “yeah but she’s also for Bobbi Brown so it makes sense because 

they are not like into the more dramatic looks” (bilag 1, s. 126). Fokusgruppen kan altså tydeligt se 

sammenhængen mellem Bobbi Brown og Conways identiteter, hvorfor tilhørsforholdet giver 

mening for dem. Conway udviser altså klar brand-congruent behavior (Löhndorf, et. al, 2014).  

 

Bailey er ansat hos skønhedsvirksomheden, Benefit Cosmetics, hvis grundlæggende værdier og 

identitet bygger på en sjov og legende tilgang til makeup og livet. Ejerne italesætter Benefit som et 

brand, der: “(...) have enabled to win over a community of women for whom taking care of 

themselves goes hand in hand with good humor. Their unique, fun and feel-good philosophy (...) 

aims to show that glamour suits all types of beauty.” (LMVH, u.d.). For Benefit-brandet er 

livsglæden i højsædet, og skønhedsvirksomheden brander sig på, at tilgangen til makeup skal tage 

udgangspunkt i samme ubekymrede livsglæde og velvære. Dette fundamentale værdisæt stemmer 

godt overens med Baileys fremtræden og kommunikation. Tonen på hans profil er evigt optimistisk 

og livsglad, og hans captions indeholder som regel altid et humoristisk element. Under et før-efter-

billede af øjenbryn skriver han eksempelvist kækt inden den amerikanske højtid “thanksgiving”: 

“It’s almost that time of year where we gather around a table and aunt Linda judges everyone's 

eyebrows… be prepared. This girl is (emoji)” (bilag 3, s. 196). I et andet opslag lægger han 

ligeledes fokus på livsglæden, der kan findes i selv de små ting (øjenbryn): “Jus’ trying to spark joy 

in the eyebrow department (emoji). She cute, she smart, she funny, and she got killer brows. Proof 

that you can have it all” (bilag 3, s. 196). Sprogligt understreger hans altså særligt Benefits 

livsglade og humoristiske filosofi og med-konstruerer således, i kraft af sit tilhørsforhold, positivt 

skønhedsvirksomhedens identitet. Baileys livsglæde blev også positivt bemærket i fokusgruppen: 

“Also those images [Bailey] look fun, you know, when you look at them. You would stop and be like 

“he’s having fun” hvortil der bekræftende svares: “He has fun with makeup” hvortil der drages 

parallel mellem Bailey og Benefits værdier: “Yeah and Benefit is also very playful in the same way, 
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like their packaging is insane and colorful” (bilag 1, s. 123). Baileys kommunikation og samlede 

fremtræden som offentlig karakter forbindes altså positivt med Benefit Cosmetics livsglade værdier, 

hvorfor han udviser brand-congruent behavior (Löhndorf, et. al, 2014).  

 

4.5.2 Customer-oriented behavior  
En måde hvorpå influencer-ansat-hybriden kan praktisere brand-building behaviors er ligeledes ved 

at udvise customer-oriented behavior. Det vil sige, at influencer-ansat-hybriden bedst muligt 

hjælper forbrugerne i købsbeslutningsprocessen (Löhndorf, et. al., 2014). Jo bedre influencer-ansat-

hybriden er til at hjælpe forbrugeren, jo bedre er de til at skabe en tilfredsstillende og effektiv 

serviceoplevelse, der positivt reflekteres tilbage på skønhedsvirksomheden. Analysen af de tre 

influencer-ansat-hybrider, Ono, Conway og Bailey, tydeliggjorde, at alle tre udviser brand-

congruent behavior, men styrken af denne varierer influencerne imellem.  

 

Som tidligere nævnt er alle tre influencer-ansat-hybriders indhold på sociale medier hjælpsomt. 

Dette gælder både ift. produktinformation, inspiration til forskellige makeup-looks samt hvilke 

påføringsteknikker, der fungerer bedst. Dette gør de alle tre særligt via produktionen af 

hjælpsomme og uddybende video-tutorials samt dertilhørende detaljerede før-efter-billeder (bilag 5, 

s. 236-237; 240). Men her stopper lighederne i udvisningen af customer-oriented behavior også. 

Bailey er klart den influencer-ansat-hybrid, der er mest kundeorienteret og gør dét ekstra for at 

servicere “the online beauty community” i selve købsbeslutningen. Dette kommer særligt til udtryk 

i kommentarfelterne, hvor han tager sig tid til at svare på samtlige kommentarer og rådgive, hvor 

han kan. Vi ser eksempelvis i en udveksling mellem ham og en følger, hvor følgeren kommenterer: 

“Any tips for beginners to try?”, hvortil han uddybende svarer: “Actually both of these pencils are 

SUPER easy for beginners to use. Just remember to not overfill your brow with the first pencil so 

you can add the texture with the second one. It’s always easier to make things deeper than it is to 

go back and make things lighter so just use a light hand (emoji)” hvortil følgeren taknemmelig 

svarer: “You are (affektionsemoji), will try it definitely. Thank you (emoji)” (bilag 3, s. 196). Her er 

han både fortrøstningsfuld ift. at forsikre følgeren om, at produkterne er brugervenlige selv for helt 

uerfarne samtidigt med, at han i sin rådgivning, understreger egne kompetencer og erfaring, hvilket 

giver følgeren større incitament til at tage hans råd til sig. Bailey er den eneste af de tre influencer-

ansat-hybrider, der tager sig tiden til at vejlede og rådgive forbrugerne i kommentarfeltet og svare 
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på enkeltstående henvendelser, hvilket viser stor kundeorientering og generel customer-oriented 

behavior (Löhndorf, et. al, 2014).  

 

Conway og Onos vejledning er mere eller mindre forbeholdt deres Instagram-opslag. Conway 

forsøger dog mere end Ono at være tilstede i kommentarfeltet, men begrænser interaktionen her til 

kærlige men korte svar. Vi ser eksempelvis ved henvendelsen fra en følger, at Conway ignorerer 

ønsket om rådgivning: “Love, love this! I am a cool golden and have no idea what would be a 

replacement for taupe [navnet på en øjenskygge]”, hvortil Conway udelukkende fokuserer på 

rosen: “Thank you! Yes the blondie in this palette is beautiful!! And the warm shimmers are so so 

pretty on too! xx” (bilag 3, s. 206). Conways opførsel i kommentarfeltet tyder på, at hun her 

udelukkende fokuserer på fostringen af venskabelige relationer, og at hun således til dels 

forsømmer den “kundeservice”, som hendes rolle som influencer-ansat-hybrid også indebærer 

(Löhndorf, et. al, 2014). Hun kompenserer dog for denne mangel på kundeservice i kommentarfeltet 

ved at have ekstremt uddybende og detaljerede captions og videoer, hvor følgerne har rig mulighed 

for at få besvaret de fleste af deres spørgsmål. Dette anerkender følgerne også i kommentarfeltet: 

Amy’s [Conway] tutorials are so good aren’t they and so easy to follow x” (bilag 3, s. 206). 

Conways customer-oriented behavior er altså stærkt til stede, men ikke lige så holistisk som set hos 

Bailey. Ono er klart den influencer-ansat-hybrid, der udviser mindst customer-oriented behavior. 

Hendes hjælpsomhed i forbrugerens købsbeslutningsproces begrænses udelukkende til hendes 

video-tutorials (bilag 5, s. 274).  

 
4.5.3 Participation in brand development  
Influencer-ansat-hybriden kan også praktisere brand-building behaviors ved at participate in brand 

development. Det vil sige, at influencer-ansat-hybriden proaktivt gør en ekstra indsats for at bedre 

brandet bl.a. ved udarbejdelsen af produktideer og forbedring af serviceoplevelser (Löhndorf, et. al, 

2014). Analysen af de tre influencer-ansat-hybrider viste, at Conway og Bailey gør mere ud af at 

participate in brand development end Ono.  

 

Ono søger primært at bedre brandet ved at fokusere på sin egen rolle og den service-funktion hun 

har for forbrugerne. Hun bruger derfor ofte sin profil til at spørge sin følgerskare om, hvordan hun 

kan forbedre det indhold, som hun producerer. Hendes henvendelser til “the online beauty 

community” omhandler oftest, hvilke makeup-looks de ønsker at se fra hende. Disse spørgsmål 
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stilles i form af enten afstemninger, hvor hun lader flertallet bestemme udfaldet eller i sine captions, 

hvor kommentarerne kan influere fremtidige opslag (bilag 5, s. 274). Onos ønske om forbedring 

lader til altid at kredse om bedringen af hendes eget personlige brand og service, hvorfor bedringen 

af Fentys brand, produkter og services fremstår nedprioriteret og som et “ansvar” hun ikke frivilligt 

tager på sine skuldre. Denne egocentrerede tilgang til forbedring kunne skyldes, at Onos personlige 

brand, som tidligere nævnt, er langt mere uafhængigt af den skønhedsvirksomhed, som hun arbejder 

for. Altså er Onos personlige brands succes ikke på samme måde sammenkædet med Fenty 

Beauty’s succes, hvorfor hun muligvis begrænser sine ekstra indsatser til bedringen af sit eget 

personlige brand. Onos participation in brand development er altså forholdsvis lav.  

 

Ligesom Ono henvender Conway og Bailey sig ofte til deres følgerskarer på Instagram og spørger 

ind til, hvad følgerne ønsker at se af makeup-looks fremadrettet samt hvilke formater, der fungerer 

bedst for brugerne (bilag 5, s. 275-276). Dette lader også til at blive værdsat i kommentarfeltet, hvor 

medlemmerne i “the online beauty community” udtrykker taknemmelighed for tilgodeseelsen af 

tidligere efterspørgsler: “Thank you [Conway] for posting it”, “Thank you [Conway] for this tip 

(affektionsemoji) It is one i sooo need (affektionsemoji)”, “I’ve genuinely learned something (emoji) 

[Bailey]”, “The biggest game change. I’ll never go back [Bailey]” (bilag 3, s. 195). De bestemte 

stedord som “it” og “this” tyder på, at tidligere ønsker er blevet efterkommet, og de mange 

affektionsemojier og begejstrede overdrivelser signalerer taknemmelighed for dette.  

 

Men ud over at forbedre den service, de selv udbyder, udvider Conway og Bailey deres 

ansvarsområder i en søgen efter at forbedre hhv. Bobbi Browns og Benefit Cosmetics brand. 

Conway spørger eksempelvis i et opslag “the online beauty community” om, hvilken feedback de 

har til nuværende produkter, og hvordan Bobbi Brown kan efterkomme ønsker om nye produkter og 

makeup-formler i fremtiden: “We [hende og Bobbi brown] will be back next year with more kits, 

but the big question is, what would you like to se?!!! Comment with your DREAM kit below and we 

may be able to make it possible, now wouldn’t that be fun?!” (bilag 5, s. 277). Her træder hun altså 

ud over sin rolle som beauty-influencer, der anbefaler og rådgiver, og agerer i stedet som decideret 

ansat, der produktudvikler og søger at efterkomme efterspørgsel på markedet. Hun understreger til 

og med sit engagement i og solidaritet med brandet via stedordet “we”.  
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Baileys søgen efter at forbedre Benefit-brandet kommer primært til udtryk i hans arbejde bag 

kulisserne. Hvor Conway i højere grad søger at forbedre brandet set ud fra forbrugernes perspektiv, 

lægger Bailey sit fokus internt i skønhedsvirksomheden. Han har bl.a. påtaget sig ansvaret at stå for 

Benefits årlige oplæringsseminar, Benefit Brow Search, hvor han underviser butiksassistenter og 

makeupartister i påføringsteknikker. Dette ansvarsområde fremviser han også stolt på sin profil 

(bilag 3, s. 189). Derudover involverer Bailey sig også proaktivt i produktudviklingsprocessen, hvor 

han bl.a. har taget initiativ til at udvikle et “brow mapping tool”, der skal gøre det nemmere for 

forbrugere at optegne bryn, der passer specifik til deres individuelle bryntype (LMVH, u.d.). 

Sådanne interne tiltag i skønhedsvirksomheden er udtryk for Baileys dedikation og ønske om at 

forbedre Benefit-brandet med den ekspertise, han har. Ligesom Bailey engagerer Conway sig 

ligeledes i produktudviklingsprocessen, hvor hun på sin Instagram har givet indblik i mere praktisk 

involvering i Bobbi Brown. I et opslag kommer vi eksempelvis “bag scenen”, og ser Conway i 

laboratoriet, hvor hun afprøver nye makeup-formler: “SO MUCH FUN at the Bobbi Brown 

Foundation Factory!” (bilag 5, s. 278).  

 

Denne mere proaktive indsats fra Conway såvel som Bailey kunne skyldes, at deres personlige 

brands, som tidligere nævnt, er langt mere sammenkædet med de skønhedsvirksomheder, som de 

arbejder for. Da de netop gennem deres karrierer har arbejdet for hhv. Bobbi Brown og Benefit 

Cosmetics har de, såvel som virksomhederne, investeret tid og ressourcer i opbyggelsen af et 

succesfuldt brand. På mange måder er Conway og Baileys personlige succes opstået som resultat af 

deres tilhørsforhold til de to skønhedsvirksomheder, hvilket de også anerkender selv (bilag 5, s. 

257-258). Altså kan den høje participation i brand development skyldes, at bedring af 

skønhedsvirksomhedernes brands betyder bedring af Conway og Baileys personlige brands.  

 
4.5.4 Positive word-of-mouth   
Influencer-ansat-hybriden kan endeligt praktisere brand-building behaviors via positive word-of-

mouth. Det vil sige, at de frivilligt promoverer skønhedsbrandet uden for arbejdstidens rammer og 

reelt bakker op om brandets aktiviteter (Löhndorf, et. al, 2014). Analysen af de tre influencer-ansat-

hybrider, Ono, Conway og Bailey, viste at de alle tre udøver positive word-of-mouth, men tiden 

brugt på denne private promovering varierer fra influencer til influencer.  
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Conway dedikerer som den eneste en stor del af sin fritid til frivilligt at promovere Bobbi Brown. 

Vi ser eksempelvis Conway på bryllupsrejse, skiferie, i bilen på vej til kirken for at blive gift, mm., 

hvor hun altid tager sig tiden til at nævne eller promovere Bobbi Browns produkter (bilag 3, s. 193). 

Dette er private stunder i hendes liv, hvor hun i grunden ikke behøver at være “ansat” for 

skønhedsvirksomheden, og derfor ikke er nødsaget til at producere socialt medie indhold, der sætter 

skønhedsvirksomheden i positivt lys. Alligevel vælger Conway at præstere ud over jobbeskrivelsen 

og tale positivt om Bobbi Brown, selv når hun har fri. Dette skaber indtrykket af, at hun reelt elsker 

og tror på brandet, nok til at hun frivillig vil promovere brandet i sin egen omgangskreds (Löhndorf, 

et. al, 2014). Fokusgruppen viste også, at denne strategi om frivillig promovering i fritiden kunne 

have en positiv indvirkning på forbrugernes opfattelse af brandet: “Often they like make a video and 

promote a product and be like “this one is amazing”, but then you like never see them wearing it 

again” hvortil der istemmes: “yeah then they tag completely different products if they are going to 

a party or something” hvortil det i fællesskab konkluderes “if you saw them wearing the products 

when they’re actually living their life, then I would be like “Okay this must be a really good 

product”” (bilag 1, s. 119). Her er det altså tydeligt, at initiativet om at sprede positive word-of-

mouth er en fordelagtig strategi både for influencerens troværdighed såvel som for brandets image. 

Conways måde at praktisere positive word-of-mouth ved at vise, hvordan hun reelt bruger 

produkterne i sin hverdag, er altså fordelagtig for Bobbi Brown-brandet.  

 

Dertil vælger Conway også at fremvise den personlige relation hun har til brandet og 

“menneskeliggør” derigennem Bobbi Brown. I et opslag ser vi hende eksempelvis til en 

fødselsdagsfejring tætsiddende med grundlæggeren af brandet: “Happy birthday to my idol turned 

boss, Bobbi Brown!! Who not only made me the makeup artist I am today, but taught me the 

importance of chili jam with oysters at this dinner!!” (bilag 3, s. 193). Her formår Conway sprogligt 

både at idolisere brandets grundlægger, og således brandet i sig selv, samtidigt med at hun giver 

sine følgere indblik i små, finurlige private detaljer. Altså bliver Bobbi Brown-brandet gjort mindre 

til en “forretning” og mere personligt og omgængeligt. Conway behøver i kraft af sin influencer-

ansat-rolle ikke at promovere andet end virksomhedens produkter, men vælger her frivilligt at 

promovere andre aspekter af virksomheden. Ved at vise “the online beauty community” hvordan 

menneskerne bag brandet er lige så beundringsværdige som produkterne, bidrager hun til at forme 

Bobbi Browns image som mere personligt (Löhndorf, et. al, 2014).  
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Baileys praktisering af positive word-of-mouth kommer mere til udtryk i hans frivillige 

promovering af Benefit Cosmetics’ CSR-initiativer. Han dedikerer eksempelvis hele opslag l til at 

sætte fokus på brandets altruistiske tiltag såsom deres deltagelse i “Pride week” og finansielle støtte 

af organisationen “Planned Parenthood”. Han skriver eksempelvis: “I’m proud and privileged to 

work for a brand that donates 100% of their brow wax sales [produkt] in the month of May to 

charities that help empower women and girls. This year we’ve proudly partnered up with Planned 

Parenthood.” (bilag 3, s. 194). Her understreger Bailey sprogligt sin beundring af og den stolthed 

han føler i sin tilknytning til Benefit-brandet. Selvom dette initiativ ikke er forbundet med hans 

rolle som ansat, vælger Bailey alligevel at bruge sin platform og offentlige rolle til at støtte op om 

og stolt fremvise de tiltag, der afspejler virksomhedens værdisæt (Löhndorf, et. al, 2014). Han 

fungerer altså som en frivillig reklamesøjle for virksomheden, så brandet i grunden undgår at 

“pudse egen glorie”. Det er dog primært her han spreder positive word-of-mouth om brandet i sin 

fritid, hvorfor hans indsats er mindre end Conways.  

 

Endeligt vælger Ono at sprede positive word-of-mouth på en anden måde end de to ovennævnte 

influencer-ansat-hybrider. Da Ono, som tidligere nævnt, i højere grad er et selvstændigt, personligt 

brand, benytter hun derfor også sin mere uafhængige platform til at promovere Fenty Beauty her. 

Som tidligere nævnt holder Ono makeup-kurser i eget navn ud over at være influencer-ansat-hybrid 

hos skønhedsvirksomheden (Priscilla Ono Makeup Course, u.d.). Til disse kurser behøver hun 

makeup-produkter og -redskaber, som de betalende kursusdeltagere kan benytte sig af. Her har Ono 

i grunden mulighed for at samarbejde med hvilke som helst makeup-brands. Ono har dog siden sin 

ansættelse valgt udelukkende at benytte sig af Fenty Beautys makeup-produkter i sin undervisning 

(bilag 3, s. 194). Hun samarbejder naturligvis også med andre skønhedsbrands i forbindelse med 

kurserne, men udelukkende med brands, der ikke konkurrerer med Fenty Beauty. Når hun 

promoverer sine kurser, vælger hun også at dedikere noget af sin caption til at promovere Fentys 

produkter: “Special thank you to some of my favorite brands of all time for sponsoring & blessing 

my students kits [makeup] (emoji) Fenty Beauty” (bilag 3, s. 194). Her vælger Ono sprogligt at 

vinkle et initiativ, der egentligt er hendes eget, så det fremstår som om, at Fenty Beauty er dét 

brand, der gør aspirerende makeup-artister i stand til at øve sig og praktisere makeup på et 

professionelt niveau. Dette behøver Ono ikke at gøre, da denne del af hendes personlige brand 

opererer uafhængigt af Fenty Beauty. Alligevel vælger hun at bruge et ellers privat foretagende, 

som en mulighed for at promovere Fenty og sætte dem i positivt lys (Löhndorf, et. al, 2014). Dette 
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promoveringsinitiativ er dog eneste måde Ono udøver positive word-of-mouth, hvorfor hun 

sammenlignet med Conway, fremstår mindre villig til det ligesom Bailey. 

 
4.5.5 Repræsenterer de virksomhederne bedst muligt?   
På baggrund af ovenstående analyse bliver det tydeligt, at de tre influencer-ansat-hybrider, Ono, 

Conway og Bailey, på hver sin måde søger at repræsentere de respektive skønhedsvirksomheder i 

mødet med omverdenen. Dog varierer måden, hvorpå de gør dette samt graden af engagement, der 

lægges i udførelsen af brand-building behaviors. På dette parameter udmærker særligt Conway og 

Bailey sig, der lader til at dedikere mest tid og ressourcer til at praktisere samtlige fire brand-

building behaviors. Som tidligere dele af analysen ligeledes peger på, kunne denne større 

praktisering af brand-building behaviors hos Conway og Bailey, skyldes det faktum, at disse to 

influencer-ansat-hybriders personlige brands er bygget op om og i højere grad afhænger af deres 

arbejdsgivere. Da Conway og Bailey siden 2007 har opbygget deres karrierer hos hhv. Bobbi 

Brown og Benefit Cosmetics, sammenkædes deres personlige brands med disse 

skønhedsvirksomheder. Skønhedsvirksomhedernes succes er således på mange måder ensbetydende 

med deres brands’ succes. Af den grund giver det også mening, hvorfor Conway og Bailey lægger 

flere kræfter i at promovere og bedre skønhedsvirksomhedernes brands end Ono, hvis personlige 

brands overlevelse ikke i samme grad afhænger af Fenty Beauty. Conway og Baileys stærke 

tilhørsforhold til de respektive skønhedsvirksomheder, antager vi, gør dem til bedre repræsentanter 

for virksomhederne.  

 

4.6 Delkonklusion  
Ovenstående analyse baseres på Löhndorf og Diamantopoulos’ (2014) fire brand-building 

behaviors, som ansatte kan praktisere for bedst at repræsentere virksomheden. Ved at analysere 

influencer-ansat-hybridernes, Ono, Bailey og Conway, kommunikation og opførsel, søger vi at 

svare på tredje underspørgsmål: Hvordan praktiserer influencer-ansat-hybriderne brand-building 

behaviors for bedst at repræsentere skønhedsvirksomhederne, som de er ansatte hos?  

 

I analysen blev det tydeligt, at alle tre influencer-ansat-hybrider udviser brand-congruent behavior. 

Hver især repræsenterer Ono, Conway og Bailey de respektive skønhedsbrands’ dybereliggende 

værdisæt og identiteter. Onos fokus på diversitet og inklusion stemmer overens med Fenty Beauty’s 

eksistensgrundlag, der bygger på samme værdisæt. Conways fokus på makeuppens funktion som 
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velvære-redskab stemmer ligeledes overens med Bobbi Browns grundlæggende motivation om, at 

makeuppen skal fremhæve kvindens naturlige skønhed og gøre hende selvsikker. Endeligt stemmer 

Baileys legende og humoristiske tilgang til makeup godt overens med Benefit Cosmetics’ livsglade 

filosofi. Influencer-ansat-hybridernes matchende værdisæt med skønhedsvirksomhederne 

reflekteres positivt tilbage på de respektive brands, hvilket også blev bemærket i 

fokusgruppeinterviewene. 

 

I analysen af i hvor høj grad influencer-ansat-hybriderne udviser customer-oriented behavior, tyder 

det på, at Bailey er den influencer-ansat-hybrid, der excellerer her. Han er langt mere kunde-

orienteret end Conway og Ono, og søger i højere grad at servicere og assistere forbrugerne i 

købsbeslutningsprocessen ved bl.a. i kommentarfeltet at rådgive og vejlede om produkter, priser og 

påføringsteknikker. Bailey påtager sig altså mere rollen som “service-medarbejder” end de to andre 

influencer-ansat-hybrider. Conway og Ono vejledning af forbrugere er primært forbeholdt deres 

Instagram-opslag, hvor især deres detaljerede og uddybende video-tutorials, ligesom Bailey, 

primært udgør deres kunde-orienterede initiativer. Conway og Onos customer-oriented behavior er 

altså til stede, men ikke lige så holistisk og gennemført som hos Bailey.  

 

I analysen af de tre influencer-ansat-hybriders participation in brand development, tegnede der sig 

et mønster af, at Conway og Bailey lægger flere kræfter i at forbedre de respektive skønhedsbrands 

end Ono. Hvor Onos indsats for at forbedre forbrugernes oplevelse forbeholdes bedring af hendes 

egen funktion som beauty-influencer, søger Conway og Bailey i højere grad at forbedre 

skønhedsvirksomhederne internt. Conway går forbrugerens vej og søger proaktivt måder, hvorpå 

Bobbi Brown kan efterkomme markedsefterspørgsler. Bailey derimod arbejder mere bag kulissen 

og søger at bedre brandet internt ved at udarbejde optimerede makeup-påføringsteknikker samt 

oplære nye medarbejdere.  

 

Endeligt gjorde analysen af influencer-ansat-hybridernes positive word-of-mouth det klart, at 

Conway lægger flere kræfter i frivilligt at promovere brandet i sin fritid end Bailey og Ono. 

Conway viser “the online beauty community”, at hun rent faktisk gør brug af brandets produkter i 

sit virkelig liv og understreger således sin oprigtige kærlighed til brandet. Fokusgruppen blev enig 

om, at denne positive WOM giver indtrykket af, at de omtalte produkter reelt er nogle influenceren 

kan stå bag. Dertil promoverer Conway ikke blot virksomhedens produkter i sin fritid, men også 
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menneskerne bag virksomheden, hvilket er med til at menneskeliggøre Bobbi Brown-brandet og 

gøre det mere personligt. Bailey og Onos praktisering af positive word-of-mouth er begrænset 

sammenlignet med Conway, hvor Bailey primært udviser positive WOM via promoveringen af 

Benefit Cosmetics’ CSR-initiativer og Ono udøver positive WOM i egne professionelle 

bestræbelser.  

 

Overordnet praktiserer alle tre influencer-ansat-hybrider de fire brand-building behaviors, men 

Conway og Bailey lægger mere tid og energi i at promovere og bedre de respektive 

skønhedsvirksomheder. Som tidligere nævnt, kan dette skyldes det faktum, at disse to influencer-

ansat-hybriders personlige brands er bygget op om og i højere grad afhænger af deres arbejdsgivere, 

hvorfor deres succes i højere grad afhænger af skønhedsvirksomhedernes succes. Af den grund 

giver det mening, at Conway og Bailey frivilligt lægger flere kræfter i bibeholdelsen hhv. Bobbi 

Brown og Benefit Cosmetics brand image. Conway og Baileys stærke tilhørsforhold til de 

respektive skønhedsvirksomheder, vurderer vi, gør dem til bedre repræsentanter for 

virksomhedernes identiteter og værdier.  

5. Diskussion 
I følgende afsnit vil indsigterne fra ovenstående analyse diskuteres for at besvare den endelige 

problemformulering. Diskussionen vil inddeles efter analysens tre dele: Kommunikative 

karakteristika, autenticitetskriterier for beauty-influencers og brand-building behaviors.  

 

5.1 Kommunikative karakteristika 
I analysen af influencer-ansat-hybridernes kommunikation blev det, via Forbes’ (2016) teori om 

kommunikative karakteristika, tydeligt at disse i højere grad anstrenger sig for at udvise 

relaterbarhed, viden, hjælpsomhed og selvsikkerhed end de traditionelle beauty-influencers. Denne 

forskel i styrken af kommunikative karakteristika skyldes højst sandsynligt det faktum, at 

influencer-ansat-hybriderne søger at kompensere for ansættelsesforholdet, der strider imod 

nuværende normer for og forventninger til beauty-influenceres ansættelsesforhold i “the online 

beauty community”. Denne overkompensation lader dog til at have effekt, da den indsamlede 

empiri tydeliggjorde, at medlemmerne i “the online beauty community” anser influencer-ansat-

hybriderne for at have samme funktion som en traditionel beauty-influencer. Det kan dog diskuteres 



 96 

om manglen på én af disse kommunikative karakteristika overhovedet ville underkende influencer-

ansat-hybridens rolle som beauty-influencer? Havde manglen på eksempelvis relaterbart indhold 

eller indhold, der understreger viden om produkterne og skønhedsindustrien givet influencer-ansat-

hybriden, eller hvilken som helst anden beauty-influencer, en anden funktion end beauty-

influencer?  

 

Ifølge García-Rapp og Roc-Cuberes (2017) er mange af ovenstående kommunikative karakteristika 

i grunden overflødige, så længe beauty-influenceren 1. fremviser kompetencer, som medlemmerne i 

“the online beauty community” kan aspirere efter at mestre selv, og 2. fremstår som en “ven”, der er 

nede-på-jorden og tilgængelig for sine følgere. For García-Rapp, et. al. (2017) er viden om 

produkter og skønhedsindustrien, tro på egne evner og et visuelt tiltalende univers ikke afgørende 

for, om et medlem af “the online beauty community” har funktion som beauty-influencer. De 

understreger, at beauty-influencerens vigtigste funktion er at være: “attainable as a model for 

viewers to perfect themselves and also in a sense of closeness and reach” (García-Rapp og Roc-

Cuberes, 2017, s. 20).  

 

Set ud fra dette perspektiv behøver influencer-ansat-hybriderne ikke at udvise samtlige fem 

kommunikative karakteristika for at have funktion som beauty-influencers i “the online beauty 

community”. I fokusgruppeinterviewene lod det også primært til at være influencer-ansat-

hybridernes fremvisning af privatlivet samt makeup-tutorials, der udgjorde det grundlæggende 

argument for, hvorfor de kvalificerede sig som beauty-influencers: “they still show private life 

images and tutorials and stuff like that. Like other than the brand appearance I wouldn’t see a 

difference in them [influencer-ansat-hybrider og traditionelle beauty-influencers]” (bilag 1, s. 140). 

Ligesom Garcia-Rapp, et. al. (2017) lader det i sidste ende ikke til at være selvsikkerhed, 

artikulation eller viden, der er afgørende for beauty-influencer-rollen, men i stedet det basale 

faktum, at influenceren har beundringsværdige kompetencer og en relaterbar “karakter”. Hvis dette 

er grundpræmissen for beauty-influencer-rollen, ville det også forklare, hvorfor de tre traditionelle 

beauty-influencers kommunikation ikke i lige så høj grad bærer præg af samtlige fem 

kommunikative karakteristika. I analysen lod det til, at de traditionelle beauty-influencers primært 

har funktion som makeup-inspirationskilder, som dertil giver sporadiske indblik i privatlivet. Set 

med Garcia-Rapps, et. al. (2017) teoretiske perspektiv, burde disse to egenskaber være 

tilstrækkelige i opfyldelsen af rollen som beauty-influencer. Man må antage, at dette også er 
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tilfældet, eftersom de tre traditionelle beauty-influencers hver især har tilegnet en omfattende 

følgerskare med højt følger-engagement.  

 

Alligevel viste vores undersøgelser, at influencer-ansat-hybridernes udmærkelse på fire af de fem 

kommunikative karakteristika blev positivt bemærket og foretrukket frem for de traditionelle 

beauty-influenceres kommunikation. Ovenstående fem karakteristika er altså ikke irrelevante for 

beauty-influencer-rollen uanset teoretisk udgangspunkt. Men frem for at anskue disse karakteristika 

som kommunikative normer, der afgør hvorvidt et medlem i “the online beauty community” 

overhovedet kan agere som beauty-influencer, skal de måske i stedet ses som en måde, hvorpå 

beauty-influenceren kan styrke sin konkurrencedygtighed på influencer-markedet. Er dette tilfældet, 

er influencer-ansat-hybridernes mulige overkompensation måske rettere et udtryk for, at de garderer 

sig mod forkastelsen af dem beauty-influencers. Jo flere funktioner de udfylder og udmærker sig på 

(eksempelvis en inspirationskilde, en vejleder, en “ven”, mm.), jo mere fremstår de i “the online 

beauty community” som beauty-influencers, hvis indhold er til at foretrække frem for de 

traditionelle beauty-influencers, der måske kun udfylder en eller to funktioner. Men her bliver 

spørgsmålet så: Hvor vigtigt er det egentligt for medlemmerne i “the online beauty community”, at 

beauty-influenceren udfylder så mange af disse funktioner som muligt?  

 

Selvom udmærkelse på samtlige fem kommunikative karakteristika kan være en fordelagtig 

strategi, da influencer-ansat-hybriden således kan sikre sig, at flest mulige medlemmer i “the online 

beauty community” kan finde, hvad de søger hos dem alene, kan det diskuteres, hvorvidt 

medlemmer i “the online beauty community” overhovedet ønsker at få samtlige behov opfyldt af én 

enkelt beauty-influencer. Som det også blev tydeligt i analysen, lader det til, at medlemmerne i “the 

online beauty community” “forbruger” beauty-influencers alt efter behov. Eksempelvis gav 

deltagerne i fokusgruppen udtryk for, at enkelte beauty-influencers udelukkende blev fulgt grundet 

deres underholdningsværdi: “Jeg tror også, at det er derfor jeg følger Jeffree Star [beauty-

influencer] og ser hans videoer, for han er også virkelig underholdende og laver virkelig nogle helt 

crazy videoer” (bilag 2, s. 156), hvor andre blev fulgt udelukkende pga. den visuelt og auditivt 

tiltalende artikulation: “Men det, der ligesom er fedt med hende [beauty-influenceren Nikki 

Tutorials] er, at der er det der lækre i klipningen, i billedkvalitet og den der måde det bliver sådan 

lidt ASMR agtigt” (bilag 2, s. 159). Hvis dette selektive “forbrug” af beauty-influencers viser sig at 

være gennemgående i “the online beauty community”, kan det diskuteres om udmærkelse på 
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samtlige fem kommunikative karakteristika i grunden er overflødigt. Hvis de fleste beauty-

influencers faktisk har funktion som “niche-influencers”, der skal dække medlemmernes meget 

specifikke behov, kan det måske være mere fordelagtigt at lægge alle kræfter ind på at udmærke sig 

på en til to kommunikative karakteristika? Alligevel kan det argumenteres, at influencer-ansat-

hybridernes vidtfavnende funktioner er strategisk klogt givet deres primære funktion som 

repræsentanter for en enkelt skønhedsvirksomhed. Da skønhedsvirksomheder oftest søger at 

appellere til så mange målgrupper som muligt, giver det strategisk mening, hvorfor influencer-

ansat-hybriderne udfylder så mange funktioner som muligt.  

 

5.2 Autenticitetskriterier for beauty-influencers 
I analysen af influencer-ansat-hybridernes autenticitetsforhandlinger, set ud fra Morhart, Malär, 

Guèvremont, Girardin og Grohmanns (2014) teori om de fire autenticitetskriterier, blev det tydeligt, 

at de, i “the online beauty community”, opfattes som lige så autentiske som de traditionelle beauty-

influencers. Dog fik fokusgrupperne forhandlet sig frem til, at influencer-ansat-hybriderne til dels 

fremstod mere troværdige end de traditionelle beauty-influencers, da de, qua deres ansættelse, 

udviste mere reel tiltro til og begejstring for det valgte brand, som de er ansat hos. Denne 

umiddelbare forhandling af en ny troværdighedsnorm stemmer også overens med Gnegys (2017) 

research, der netop påviste, at for stor variation og inkonsistent i anbefalinger af brands negativt 

påvirker influencerens autenticitet. Influencer-ansat-hybridernes valg om at samarbejde eksklusivt 

med ét enkelt skønhedsbrand er om noget, den ultimative måde for en beauty-influencer at være 

konsistent i sine anbefalinger, hvorfor fokusgruppernes konklusion om, at influencer-ansat-

hybriderne var mere troværdige, giver mening. Det kan dog diskuteres, om denne forhandling sker 

på baggrund af, at influencer-ansat-hybriderne reelt er mere troværdige end de traditionelle beauty-

influencers, eller om de traditionelle beauty-influencers anbefalinger efterhånden blot er blevet så 

utroværdige, at influencer-ansat-hybriderne af den grund fremstår mere troværdige?  

 

I det seneste års tid har traditionelle beauty-influencers været fanget i, hvad der i medierne omtales 

som, en “autenticitetskrise” (Splendid, u.d.). I “the online beauty community” har de fleste beauty-

influenceres over længere tid påtaget sig for mange og for inkonsistente betalte partnerskaber, der 

til og med ikke formidles transparent nok. Dette har bevirket, at “the online beauty community’s” 

mistillid til traditionelle beauty-influencers er vokset. Et medie italesætter denne reaktion som 

følgende: “As a result, for many viewers, it’s culminated in increased scepticism of influencers and 
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a cultural shift against their trade. Comments on the aforementioned videos by Stell and Manny 

MUA [beauty-influencers] focus heavily on distrust in the community [the online beauty 

community], with statements such as “I don’t believe ONE damn word beauty gurus/influencers say 

anymore. They’re all full of shit” and “Take me back to 2008, before beauty channels considered 

themselves gurus, hauls were products purchased from actual stores not sponsors/PR.”” (Dazed 

Beauty, 2019). Det lader altså til, at der på nuværende tidspunkt, i “the online beauty community”, 

hersker enighed om, at traditionelle beauty-influencers ikke er lige så troværdige som dengang 

beauty-influencer-rollen endnu var ny og mindre “kommercielt misbrugt”. Det blev også tydeligt i 

fokusgruppeinterviewet, hvor deltagerne hurtigt kom frem til, at de fleste traditionelle beauty-

influencers nu om dage er “fake”: “I don’t trust them [beauty-influencers] that much anymore, like, 

I used to trust them more because… they used to be more “I’m doing a haul with all these products, 

that I just bought because I like them” and now it’s more like, they just show stuff because they’re 

getting paid even when they don’t say so. Like I bet it’s only 10 percent of their content that isn’t 

sponsored these days… (...) So I know it’s fucking fake” (bilag 1, s. 119). Der hersker altså en 

tydelig mistillid til den nuværende praktisering af beauty-influencer-rollen og dennes tilgang til 

betalte partnerskaber.  

 

Med dette in mente, er det så i virkeligheden et spørgsmål om, at influencer-ansat-hybridens nye og 

alternative tilgang til “betalte partnerskaber” ikke opfattes som mere troværdigt end traditionelle 

beauty-influencers partnerskaber, men rettere mindre utroværdigt? Uanset hvad gør det influencer-

ansat-hybriderne til mere troværdige end de traditionelle beauty-influencers, men præmissen for 

denne forskel i opfattelse er pludseligt langt mere negativt stemt end positivt. Altså kan det 

diskuteres om influencer-ansat-hybridernes troværdighed udelukkende accepteres og foretrækkes, 

da det er et nyt og uudnyttet alternativ til de nuværende kommercielle præmisser. Hvis dette er 

tilfældet, kan det diskuteres, hvor langsigtet og holdbar denne tilgang til opbyggelsen af autenticitet 

er. Vil influencer-ansat-hybriderne kun foretrækkes indtil de traditionelle beauty-influencers har 

fundet en ny måde at formidle troværdighed på og derigennem komme ud af den nuværende 

“autenticitetskrise”? Er dette tilfældet kan det tyde på, at beauty-influenceres kortvarige 

partnerskaber altid vil være til at foretrække i “the online beauty community” trods influencer-

ansat-hybridernes opfyldelse af autenticitetskriterierne. 
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Modsat er det måske tilfældet, at den traditionelle beauty-influencer, som vi kender den, er ved at 

uddø. Mange medier argumenterer for, at den traditionelle influencer-rolle ikke længere opfylder de 

skærpede autenticitetskrav, hvorfor virksomheders nuværende tilgang til influencer marketing i de 

kommende år højest sandsynligt vil være i tilbagegang: “We are at peak influencer, and it’s 

beginning to run its course. (...) I believe the influencer industry is undergoing a major shift (...)” 

(Social Media Today, 2019; The Drum, 2020). Mange virksomheder udforsker derfor allerede nu 

mulighederne i nano-influencers, virtuelle influencers, organiske influencers, mm (Synclarity, 

2020). Alle er karakteriseret af en utraditionel tilgang til autenticitetsopbygning, der kan modvirke 

forbrugernes stigende mistillid til den traditionelle influencer. Her kan influencer-ansat-hybriden 

være en oplagt tilføjelse til den nye pulje af fremtidens influencers. Uanset om traditionelle beauty-

influencers finder en løsning på autenticitetskrisen eller ej og uanset om influencer marketing 

industrien vil opleve en drastisk ændring i de kommende år, så påviser vores undersøgelse stadig, at 

influencer-ansat-hybriden lige nu og her er et fordelagtigt og brugbart alternativ til kortvarige 

partnerskaber med traditionelle beauty-influencers. 

 

5.3 Brand-building behaviors  
I analysen af influencer-ansat-hybridernes kommunikation og opførsel viste det sig, set ud fra 

Löhndorf og Diamantopoulos’ (2014) teori om de fire brand-building behaviors, at Conway og 

Bailey agerer som stærkere repræsentanter for hhv. Bobbi Brown og Benefit Cosmetics end Ono for 

Fenty Beauty. Dette vurderer vi skyldes det faktum, at Conway og Baileys personlige brands er 

meget mere sammenkædet med og afhængige af de respektive brands, hvor Ono inden sin 

ansættelse hos Fenty Beauty på forhånd havde opbygget sig et “navn” i skønhedsindustrien. Onos 

personlige brand er altså langt mere uafhængigt, hvorfor hun har større frihed til at forlade Fenty 

uden synderlige konsekvenser for hendes funktion som autentisk beauty-influencer. Disse indsigter 

sætter spørgsmålstegn ved “influencer-ansat-hybriden” som optimal og brugbar strategi for 

skønhedsvirksomheder.  

 

Eftersom vi, i analysen, ikke har været i stand til at udpege en influencer-ansat-hybrid, der opfylder 

samtlige autenticitetskriterier og samtlige brand-building behaviors, kan det diskuteres, hvorvidt det 

overhovedet er muligt for en influencer-ansat-hybrid både at være en autentisk beauty influencer i 

“the online beauty community” og en ideal repræsentant for skønhedsvirksomheden. Set ud fra den 

indsamlede empiri blev Ono opfattet som den influencer-ansat-hybrid med størst autenticitet 
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grundet hendes uafhængige personlige brand. Alligevel var hun den, der mindst praktiserede brand-

building behaviors og dermed den “dårligste” repræsentant for skønhedsvirksomeden. Det modsatte 

gjorde sig gældende hos Conway og Bailey. For at opnå højest muligt autenticitet som beauty-

influencer lader det til at kræve et uafhængig og etableret personligt brand inden ansættelsen, 

hvorimod det kræver større sammensmeltning med virksomheden for at skabe det rette niveau af 

motivation til at praktisere brand-building behaviors. Er rollen som fuldkommen autentisk beauty-

influencer modstridende med rollen som ideal repræsentant for en virksomhed? Er influencer-ansat-

hybrid-fænomenet i grunden selvmodsigende?  

 

Influencer-ansat-hybrid-rollens potentielle iboende paradoks kom også til udtryk i 

fokusgruppeinterviewet, hvor de blev spurgt ind til, om Onos større troværdighed gjorde hende til 

bedre repræsentant for Fenty Beauty end Conway og Bailey var for Bobbi Brown og Benefit 

Cosmetics: “(...) jeg tror faktisk ironisk nok, at de [Conway og Bailey] nok lidt mere er brandsene 

(...)” hvortil der istemmes: “ja altså jeg tror, de [Conway og Bailey] ånder og lever for de brands, 

hvor Ono nok mere bare kan skifte til et andet brand, hvis hun nu fik chancen eller sådan lysten til 

det” (bilag 2, s. 175). Til trods for Onos synende større autenticitet, kom fokusgruppen alligevel 

frem til, at Conway og Bailey agerede som bedre repræsentanter for de respektive 

skønhedsvirksomheder. De baserede denne vurdering særligt på kontinuitetskriteriet for autenticitet. 

Hvad der højnede Onos samlede autenticitet og svækkede hendes rolle som repræsentant for 

virksomheden var hendes personlige brands kontinuitet. Manglen på selv samme er, hvad der gør 

Conway og Bailey til bedre repræsentanter men mindre autentiske. Det kan altså diskuteres om 

større praktisering af brand-building behaviors fra Onos side af, overhovedet havde forbedret 

opfattelsen af hende som ideal repræsentant for Fenty Beauty. Hvis problemet i hendes funktion 

som ansat netop ligger i opfyldelsen af samtlige autenticitetskriterier, burde det i grunden ikke være 

muligt at være både autentisk influencer og ideal repræsentant for virksomheden. Måske dette ikke 

er muligt, fordi Löhndorf og Diamantopoulos’ (2014) teori om brand-building behaviors ikke den 

optimale målestok for, om influencer-ansat-hybrider er bedst mulige repræsentanter for 

skønhedsvirksomhederne.  

 

På den anden side kunne noget tyde på, at praktiseringen af brand-building behaviors kan have 

mildnende effekt på opfattelsen af influencer-ansat-hybridens kontinuitet. I fokusgruppen blev det 

nemlig hentydet til, at influencer-ansat-hybridens kommunikation om virksomheden, altså positive 
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word-of-mouth, kan være med til at svække “uafhængigheden” i Onos brand: “Ja altså jeg synes 

også at fx Priscilla [Ono]… Altså jeg ved ikke hvorfor, men jeg føler bare, at hun er lidt mere sin 

egen person. Ham her [Bailey] er meget sådan ”Benefit, benefit, benefit”, hvor hun har lidt mere 

fokus på, hvad hun sådan selv kan og ja så gør hun det så med Fenty produkter” (bilag 2, s. 174). 

Her understreger fokusgruppedeltageren tydeligt, at Onos manglende fremhævning af Fenty Beauty 

modsat Bailey er med til at understøtte hendes personlige brands kontinuitet. Da Ono i forvejen har 

et fastetableret “navn” i skønhedsindustrien inden sin ansættelse, er hendes mindre brand-betonede 

kommunikation med til at forankre hendes uafhængighed og understrege hendes brands historie 

inden Fenty frem for med Fenty. Selvom brand-building behaviors ikke som udgangspunkt er 

forbundet med opbyggelsen eller svækkelsen af kontinuitet, så kan det diskuteres, hvorvidt større 

praktisering af brand-building behaviors, såsom positive word-of-mouth, kan have en mildnende 

effekt på opfattelsen af kontinuitet og som resultat deraf ville få influencer-ansat-hybriden til at 

fremstå som en bedre repræsentant. Hvis dette er tilfældet, supplerer Morharts, et. al (2014) og 

Löhndorfs, et. al. (2014) teorier i virkeligheden hinanden, og kan bruges som vejledende 

holdepunkter i håndteringen af influencer-ansat-hybrid-rollen. Skulle det ligeledes vise sig, at større 

praktisering af brand-building behaviors fra Onos side af leder til opfattelsen af hende som bedre 

repræsentant for Fenty Beauty samtidigt med, at hun bibeholder sin opfattede kontinuitet, ville dette 

være svaret på den umiddelbare selvmodsigelse, der ligger i influencer-ansat-hybrid-rollen.  

6. Konklusion 
Motivationen for denne afhandling var at undersøge fænomenet: Skønhedsvirksomheders 

strategiske brug af ansatte som beauty-influencers i “the online beauty community”. Denne “type” 

ansat har vi givet betegnelsen “influencer-ansat-hybrid”. På baggrund heraf opstillede vi en 

overordnet problemformulering: Hvilke fordele og ulemper er der ved ansættelsen af en influencer-

ansat-hybrid set ud fra parametrene kommunikation, autenticitet og brand-building behaviors 

sammenlignet med kortvarige partnerskaber med traditionelle beauty-influencers? For retvisende at 

kunne vurdere disse fordele og ulemper tog vi, i analysen, udgangspunkt i tre influencer-ansat-

hybrider, Ono, Conway og Bailey, og stillede disse komparativt op mod tre traditionelle beauty-

influencers, Kayla, Ruiz og Rahman. Analysen blev inddelt efter de tre ovenstående parametre, 

kommunikation, autenticitet og brand-building behaviors, hvortil vi udarbejdede tre underspørgsmål 
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– ét for hvert parameter. Resultaterne af analysen gør det muligt for os at besvare afhandlingens 

endelige problemformulering.  

 

I første underspørgsmål ønskede vi at undersøge, hvordan influencer-ansat-hybridernes 

kommunikative karakteristika adskiller sig fra traditionelle beauty-influencers på Instagram. Dette 

blev undersøgt ud fra Forbes’ (2016) teori om de fem kommunikative karakteristika, som 

influenceres sociale medie indhold skal bære præg af, før de opfylder funktionen som beauty-

influencer i “the online beauty community”. På baggrund heraf kan det konkluderes, at begge 

influencer-typers sociale medie-indhold bærer præg af samtlige fem kommunikative karakteristika: 

Relatability, knowledge, helpfulness, confidence og articulation. Således overholder influencer-

ansat-hybriderne forventningerne til og normerne for en beauty-influencers kommunikation på 

sociale medier, hvorfor de har samme grundlæggende funktion som en traditionel beauty-influencer 

i “the online beauty community”. Dog viste analysen, at influencer-ansat-hybriderne overordnet gør 

mere ud af at iscenesætte sig selv som relaterbare, vidende, hjælpsomme og selvsikre end de 

traditionelle beauty-influencers. Kun når det gælder den kommunikative karakteristika, artikulation, 

lader der til at være ingen forskel mellem de to influencer-typers kommunikation. Vi vurderer at 

denne kommunikative forskel skyldes, at influencer-ansat-hybriderne i højere grad bliver nødt til at 

kompensere for ansættelsesforholdet, der i grunden gør deres anbefalinger og vejledning partisk. 

Altså kan influencer-ansat-hybriderne, ved at udmærke sig på så mange af de kommunikative 

karakteristika som muligt, sørge for, at ansættelsesforholdet i højere grad overflødiggøres, så 

medlemmerne i“the online beauty community” fokuserer mere på deres mange funktioner som 

beauty-influencers. Den indsamlede empiri tydeliggjorde også, at influencer-ansat-hybridernes 

lykkes med dette og af “the online beauty community” bliver anset for beauty-influencers. 

 

I andet underspørgsmål ønskede vi at undersøge, i hvilken grad influencer-ansat-hybriderne opfattes 

som autentiske sammenlignet med traditionelle beauty-influencers i “the online beauty 

community”. Dette blev undersøgt ud fra Morhart, Malär, Guèvremont, Girardin & Grohmanns 

(2014) teori om de fire autenticitetskriterier for brands: Continuity, credibility, integrity og 

symbolism. På baggrund heraf kan det konkluderes, at influencer-ansat-hybriderne og de 

traditionelle beauty-influencers har fundamentalt samme tilgang til at forhandle autenticitet set ud 

fra kriterierne kontinuitet, integritet og symbolisme. Dog skal influencer-ansat-hybriderne gøre mere 

ud af at understrege deres integritet end de traditionelle beauty-influencers, da de skal vise, at deres 
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rolle som beauty-influencer ikke drives af kontraktuelle forhold, men rettere af dybereliggende 

værdisæt, der giver deres arbejde med makeuppen og virksomhederne mening. Influencer-ansat-

hybriden, Onos, forhandlinger af de tre autenticitetskriterier accepteres alle af “the online beauty 

community” i samme grad som de traditionelle beauty-influencers. For Conway og Bailey gælder 

dette kun integritet og symbolisme. Conway og Baileys personlige brands’ svækkede kontinuitet 

skyldes det faktum, at deres karrierer er for sammensmeltede med skønhedsvirksomhederne, som 

de er ansat hos. Begge influencer-ansat-hybrider understreger i deres kommunikation med “the 

online beauty community”, at de tilskriver skønhedsvirksomhederne deres succes som beauty-

influencers. Denne synende afhængighed gjorde fokusgrupperne i tvivl om, hvorvidt Conway og 

Baileys personlige brands vil overleve, hvis de siger op eller fyres. Onos kontinuitet blev accepteret, 

da hun inden sin fastansættelse havde opbygget et uafhængigt personligt brand, hvorfor 

medlemmerne i “the online beauty community” i højere grad mente, at hun har mulighed for at 

frigøre sig fra Fenty Beauty uden det påvirker hendes personlige brands overlevelse. Analysen viste 

yderligere, at den tydeligste forskel i influencer-ansat-hybridernes og de traditionelle beauty-

influenceres autenticitetsforhandlinger ligger i opbyggelsen af troværdighed. Influencer-ansat-

hybridernes forhandling af troværdighed afhænger i høj grad af ansættelsesforholdet, der signalerer, 

at de har fravalgt samarbejdet med andre skønhedsvirksomheder for i stedet at dedikere sig til et 

enkelt skønhedsbrand. Den indsamlede empiri tydeliggjorde, at dette “eksklusive partnerskab” 

fremstod mere troværdigt end de traditionelle beauty-influenceres utallige og inkonsistente 

kortvarige partnerskaber. De traditionelle beauty-influenceres mange kortvarige partnerskaber blev 

i “the online beauty community” opfattet som et udtryk for større økonomisk motivation, hvorimod 

influencer-ansat-hybridernes mere permanente tilvalg i højere grad blev anset for at udvise reel tro 

på og kærlighed til det givne skønhedsbrand. Denne vurdering af troværdighed tyder på en 

nyforhandlet troværdighedsnorm i “the online beauty community”, der taler til influencer-ansat-

hybridens fordel.  

 

I tredje underspørgsmål ønskede vi at undersøge, hvordan influencer-ansat-hybriderne praktiserer 

brand building-behaviors for bedst muligt at repræsentere skønhedsvirksomhederne, som de er 

ansat hos. Dette blev undersøgt ud fra Löhndorf og Diamantopoulos’ (2014) teori om de fire brand-

building behaviors: Brand-congruent behavior, customer-oriented behavior, participation in brand 

development og positive word-of-mouth. På baggrund heraf kan det konkluderes, at de tre 

influencer-ansat-hybrider på hver sin måde søger at repræsentere de respektive 
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skønhedsvirksomheder. Graden af engagement, der lægges i praktiseringen af de fire brand-

building behaviors, varierer dog. Her er det særligt Conway og Bailey, der dedikerer mest tid på at 

praktisere samtlige brand-building behaviors. Vi vurderer, at denne forskel i praktisering skyldes 

det faktum, at Conway og Baileys personlige brands i højere grad er sammensmeltet med de 

skønhedsvirksomheder, som de er ansat hos. Da de netop har opbygget deres karrierer og personlige 

brands hos de respektive skønhedsvirksomheder, giver det mening, hvorfor de lægger flere kræfter i 

at promovere skønhedsvirksomhederne. Fordi “the online beauty community” stærkt associerer 

Conway og Bailey med skønhedsvirksomhederne, er skønhedsvirksomhedernes succes på mange 

måder ensbetydende med deres egen succes. Modsat er Onos personlige brand langt mere 

uafhængigt af Fenty Beauty, hvorfor hun muligvis har mindre incitament til at bedre 

skønhedsvirksomhedens image end det hendes kontrakt påkræver. Altså konkluderer vi, at Conway 

og Baileys stærke tilhørsforhold til skønhedsvirksomhederne, gør dem til bedre repræsentanter end 

Ono. 

 

På baggrund af ovenstående indsigter kan vi altså konkludere, at der eksisterer både fordele og 

ulemper ved ansættelsen af en influencer-ansat-hybrid sammenlignet med kortvarige partnerskaber 

med traditionelle beauty-influencers. Disse vil uddybes forneden: 

 

1. En fordel ved ansættelsen af en influencer-ansat-hybrid er, at de i “the online beauty 

community” opfattes som at have samme grundlæggende funktioner som traditionelle 

beauty-influencers, når deres indhold bærer præg af samtlige fem kommunikative 

karakteristika. Dog ligger ulempen i, at influencer-ansat-hybriderne i højere grad bliver nødt 

til at udmærke sig på flere af de kommunikative parametrer end de traditionelle beauty-

influencers for at overflødiggøre og fjerne fokus fra ansættelsesforholdet. Denne ulempe 

afvejes dog fra fordelen i, at influencer-ansat-hybriden netop er fuldtidsansat, hvorfor 

han/hun har tiden og ressourcerne til at producere indhold, der udmærker sig på alle 

karakteristika.  
 

2. En fordel ved ansættelsen af en influencer-ansat-hybrid ligger ligeledes i det faktum, at de 

opfattes som autentiske i samme grad som traditionelle beauty-influencers i “the online 

beauty community”. Dog kan denne opfattede autenticitet svækkes, hvis influencer-ansat-

hybridens personlige brand er for sammensmeltet med skønhedsvirksomheden, som denne 

arbejder for. Dette kan altså være en ulempe for skønhedsvirksomheder, hvis disse vælger at 
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ansætte og oplære en “ukendt” beauty-influencer internt, der først opnår succes i “the online 

beauty community” efter sin ansættelse. Skal influencer-ansat-hybridens 

autenticitetsforhandlinger have størst chance for at accepteres, kan det være en fordel for 

skønhedsvirksomheden at ansætte en beauty-influencer, der på forhånd har etableret et 

“navn” i “the online beauty community”. Dertil skal skønhedsvirksomhederne i 

rekrutteringsprocessen sørge for at ansætte en influencer-ansat-hybrid, der drives 

dybereliggende motivationsgrundlag end økonomiske, da mangel på denne integritet 

opfattes som mindre autentisk af “the online beauty community”.  
 

3. Der ligger yderligere en klar fordel for skønhedsvirksomheder i at ansætte en influencer-

ansat-hybrid, da denne ud over sin funktion som beauty-influencer samtidigt kan agere som 

repræsentant for skønhedsvirksomheden. Hvor god en repræsentant denne er, afhænger dog 

af tilhørsforholdet til virksomheden. Her ligger ulempen i det faktum, at hvad der gør 

influencer-ansat-hybriden mest autentisk samtidigt lader til at gøre denne til en mindre god 

repræsentant for skønhedsvirksomheden. Skal skønhedsvirksomheden skabe den ideelle 

repræsentant tyder det på, at influencer-ansat-hybridens personlige brand i højere grad skal 

være sammensmeltet med skønhedsvirksomheden, denne er ansat hos. Resultaterne af vores 

undersøgelse tyder altså på, at influencer-ansat-hybriden på nuværende tidspunkt ikke 

ligeligt udfylder rollen som både komplet autentisk beauty-influencer og ideal repræsentant 

for skønhedsvirksomheden.  

7. Perspektivering	 
Under udarbejdelsen af afhandlingen blev det tydeligt, at der i ansættelsen af en influencer-ansat-

hybrid dukker andre problemstillinger op, som ligger uden for vores undersøgelsesfelt, og derfor 

ikke er blevet behandlet. Vi vil derfor i følgende afsnit sætte fokus på tre af disse problemstillinger, 

som vi vurderer, kan danne grundlag for fremtidig research. 

 

På baggrund af vores undersøgelse kunne vi ikke påvise, om det er muligt for influencer-ansat-

hybriden ligeligt at udfylde rollen som både ideal repræsentant for skønhedsvirksomheden og 

komplet autentisk beauty-influencer i “the online beauty community”. Vores undersøgelse pegede i 

stedet på, at den ene eller anden funktion som regel dominerer influencer-ansat-hybrid-rollen: Enten 

funktionen som ideal repræsentant (som set hos Conway og Bailey) eller funktionen som komplet 
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autentisk beauty-influencer i “the online beauty community” (som set hos Ono). Dette fostrer en 

helt ny problemstilling: Hvilken af influencer-ansat-hybridens “funktioner” skal udgøre den 

dominerende del, før at strategien er mest fordelagtig for skønhedsvirksomheden? Før 

skønhedsvirksomheden kan vurdere om det giver bedst mening at ansætte og oplære en “ukendt” 

beauty-influencer eller en veletableret beauty-influencer, påkræver dette ny research om, hvilken af 

influencer-ansat-hybridens funktioner, der samlet afføder flest mulige salg og det bedste brand 

image. Fremtidig research bør altså måle på effekterne af influencer-ansat-hybridernes indsatser og 

hvilken indvirkning den dominerende funktion har på disse.  

 

Vi har begrænset os til at undersøge influencer-ansat-hybriden som enkeltstående fænomen. Vi har 

altså udelukkende set på, om influencer-ansat-hybriden fungerer i praksis set ud fra forbrugernes 

perspektiv og ikke undersøgt hvilken indvirkning strategien kræver fra virksomhedens side af, for at 

fungere. Det interne aspekt er dog en lige så essentiel del af den strategiske brug af ansatte som 

beauty-influencers, hvorfor det ville være relevant at undersøge dette i fremtidig research: Hvad 

skal virksomheder internt gøre for at oplære influencer-ansat-hybriden til både at praktisere brand-

building behaviors og udvise autenticitet som beauty-influencer? 

 

Endeligt vurderer vi fordelene og ulemperne ved ansættelsen af en influencer-ansat-hybrid set ud 

fra parametrene kommunikation, autenticitet og brand-building behaviors og hvordan 

medlemmerne i “the online beauty community” kollektivt opfatter disse. På baggrund heraf kan vi 

altså ikke komme med lavpraktiske, økonomiske fordele og ulemper ved en ansættelse. Før at 

skønhedsvirksomheder kan beslutte, hvorvidt ansættelsen af en influencer-ansat-hybrid er en 

fordelagtig investering kræver det ligeledes, at de økonomiske og forretningsmæssige fordele og 

ulemper undersøges.      
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9. Bilag 
 

Bilag 1: Engelsk fokusgruppeinterview 
 

Interviewer (I): Welcome and thanks for wanting to be a part of this focus group interview. I’m 

going to start with just explaining a little bit about what we are going to do for the next 45 minutes 

and then we are going to jump right into it. So, I don’t know if any of you have been in a focus 

group interview before? 

 

Alle: No. 

 

I: Well basically, we’re here to learn from you, so the focus is really going to be on the four of you 

and how you interact. I’m going to be the moderator of this focus group interview, but I’m basically 

going to just sit back and listen to you most of the time and then ask you a few questions once in a 

while. But really I’d like for you to kind of discuss with each other and talk about the questions. If 

you’re wondering about whatever some of you say please ask each other, ehm, just think of it as a 

conversation between friends, where you are asked a lot of specific questions.  

 

Alle: (nikker) 

 

I: Okay the interview is going to be about beauty-influencers especially on Instagram, who do 

makeup, hair and skincare. You will of course be anonymous, we are going to use this for our thesis 

about beauty-influencers, but whatever you say will be anonymous. We will not use your names or 

anything and the recordings we do today will of course be deleted as soon as we’ve transcribed 

them. So, feel free to speak freely, because no one is going to know that it was you who said it. 

Perfect, so lets start with some short introductions from you just to get to know each other. 

 

Chris (C): Should I start?  

 

I: Yes. 
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C: So, my name is Chris, I’m from Poland, I’ve just finished communication, design and media, so 

now I’m just working full time. Ehm, what else?  

 

I: That’s fine if you want to stop there? 

 

C: Okay (griner) 

 

Hannah (H): Hi, I’m Hannah and also studied and finished a bachelor in communication and now 

I’m working part time as a marketing assistant and, yeah, I’m from Finland, I don’t know (griner) 

 

Sofia (S): Nice. My name is Sofia, I’m from Sweden, I study at CBS and I’m also working with 

marketing at an SEO-firm. 

 

Marthe (M): Yes, my name is Marthe and I’m from Norway. I also work as a marketing assistant 

and study writing, communication and management. 

 

I: Perfect. Okay, so the first question is what is a beauty influencer? I’d like for you to discuss 

what a beauty-influencer is. 

 

M: The first I thought of was actually makeup, I think. Like showing looks and recommending 

products and stuff. 

 

S: When I hear the word, I think about someone that is influencing people in, ehm, the way they’re 

looking. So, like anything that like, it could be makeup, it could be like you’re supposed to curl 

your hair in this way, or… 

 

H: When I think of, ehm, beauty-influencers I mainly think of, ehm, actually, specific people like 

for example one of my favourites that come immediately to mind automatically for example Nikkie 

Tutorials and Estée Lalonde [beauty-influencers], who are both very different types of beauty-

influencers. One of them is known for her very dramatic beauty looks and really playing with 

makeup and one of them is really focusing on, ehm, natural looks and especially like skincare 

routines and more the more natural side. Both of them are kind of inspiring people and give 
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inspiration to the viewers to how they would maybe want to look or play with makeup a little bit 

more and play with their cosmetics a little bit more and then they can actually look at what they (the 

influencers) are using and learn as well at the same time. 

 

I: What about you Chris?  

 

C: I totally agree with this (with Hannah). I would just add that they are also people who are online 

personalities and are paid for the product that they are selling, basically, to the viewers. So, they 

have a big following where they influence people to buy stuff, like makeup or whatever.  

 

I: Perfect, and what are your relationship with beauty-influencers? 

 

C: Hmmm, love and hate.  

 

Alle: (griner) 

 

H: Same. Very involved with the drama, beauty-influencer-drama. No, but joking aside, I do follow 

them a lot. I have been following beauty-influencers for years and years now, because I have been 

really into makeup and just skincare from a very young age actually. Ehm, for example Nikkie 

Tutorials I have followed for, I don’t know, almost a decade now, seriously, which is a very long 

time to follow somebody and see them grow and so on. 

 

S: Like I follow like similar to you (Hannah) some for a really long time, like ten to fifteen years, 

and it’s kind of the same still. All of them are writing about beauty, they’re posting about beauty. 

Sometimes I get inspired, like sometimes I get super inspired and influenced, but, how they are 

looking and like even though I don’t want to admit that like I’m that interested in makeup, then of 

course, if I see like a trend… 

 

M: Yeah of course. 

 

S: Like of course I’m going to do a bang (frisure), because she is doing that.  
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M: But I just think we (Marthe og Sofia) have a different relations to the word.  

 

S: But it is not like I would like, oh she is buying this tonic, then I am going to buy it. It is more 

indirectly.  

 

M: Yeah. 

 

H: But I think as well like, I used to be much more like, when I was younger, I really used to like 

mainly follow only beauty-influencers and really like “omg they said this about this. It must be 

true” and now a days I have taken it down a lot, like I only follow very specific ones and then even 

if they say something about some specific cosmetic I don’t take it as a law that like it will fit to me 

or something like that, of course. Cause often, well they only say it’s a great product because 

they’re paid to say it. 

 

S: I think also, the problem today is that so many influencers are doing collaborations.  

 

H: Mmmm (nikker) 

 

S: And of course, like not many of them pick them carefully  

 

M: Yeah. 

 

S: …but at the same time, like, their collaborations are their salaries so, I don’t know, I don’t trust 

them that much anymore, like how honest are you really when you’re getting paid? I mean, it’s 

great that you’re telling me, but like you say this mascara is great one day, and then another 

mascara the next? Like which one is it?     

 

H: Mmmm (nikker) 

 

M: Yeah. 
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S: …I don’t know, like, I used to trust them more because…like they used to be more “I’m doing a 

haul with all these products, that I just bought because I like them” and now it’s more like, they just 

show stuff because they’re getting paid. Even when they don’t say so. Like I bet its only 10 percent 

of their content that isn’t sponsored these days…  

 

C: Mmmm (nikker) 

 

S: …So I know it’s fucking fake (griner) 

 

M: Actually the ones they show on the pictures, videos aren’t the products they use in a daily life, 

no?  

 

C: Yeah (nikker) 

 

H: True. 

 

S: yeah often they like make a video and promote a product and be like “this one is amazing” but 

then you like never see them wearing it again.  

 

M: yeah then they tag completely different products if they are going to a party or something…  

 

C: I just feel like if you saw them wearing the products when they’re actually living their life, then I 

would be like “Okay this must be a really good product”  

 

Alle: yeah…   

 

I: And speaking of being fake, what makes a beauty-influencer authentic? 

 

C: Well, I would say that for me I prefer video content because then you get to know their 

personalities more, especially when you follow them for years, then you get to actually see like 

certain things throughout the years and you can definitely see if they just like are lying or being 

nasty, you know?  
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Alle: (nikker)  

 

C: Yeah, I think… 

 

H: I think at least with me, it helps a lot, like transparency, ehm, that a lot of the beauty-influencers 

now a days do in different places, like they even need to now a days like mark when it’s like a paid 

product or PR-product because that’s also like what some of them unfortunately still don’t even 

actually do. Sure, like they might say they are getting a salary out of this, but then they don’t say if 

it was sent as a PR-product, which I think they still should do, so… 

 

C: Mmmm (nikker) 

 

H: … when actual influencers says that “sure this wasn’t a paid collaboration, but this was still a 

PR-product, like I didn’t actually buy this for myself”. It gives me more of like a “okay you seem 

more authentic about what you do and so on”.  

 

I: So as long as they say it’s a PR-product it’s fine?  

 

M: No, I don’t think so  

 

H: Yeah no cause like sometimes they get like these crazy packages with maybe 30 different 

products and like of course they’re gonna… I mean like who wouldn’t love that? I don’t know, 

from my experience I just… Like of course they’re going to recommend something from that 

package.  

 

C: yeah at least to like be good friends with the brand  

 

S: Yeah, exactly 

 

S: I think collaborations could be fine if they are picked carefully and I don’t know like some at 

least of my favorite or favorite vlogger, I think she is really good at that and that’s kind of why I 
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also follow her because I think that she picks like tasty collaborations, like it’s never like super 

obvious that she has picked like this brand because she gets paid for it, it’s more like it actually 

makes sense to her brand, whereas like another one that I follow for years like, it’s so obvious when 

the collaboration is like she’s just doing it…. 

 

M: It’s just collaborations for like Instagram, like it looks bought, whereas like, yeah… 

 

S: Yeah, bought. Whereas when you choose makeup-brands that actually matches and kind of like 

also like when you have followed the person for a long time you know that that person is actually 

wearing that for other occasions as well and… 

 

I: Marthe, you mentioned that it looks “bought” what did you mean by that?  

 

M: I just mean, that when they have collaborations that it needs to match like their personality 

because I feel like Instagram, it’s different personalities on the feed sort of, and if you suddenly, 

ehm, collaborate with someone who does not align with your personality it would be like, for me it 

will be a “okay, stop it right now, I can see that this is, ehm, bought, sort of”.  

 

Alle: Mmmm (nikker) 

 

H: Fake. 

 

S: Fake, yeah. 

 

I: Okay, now I’m going to show you some pictures of some influencers, beauty-influencers, on 

Instagram. You can just have a look, maybe send them around or something. Just have a look. It’s 

from three different influeners. Each paper is another influencer. So, when you’re done looking, just 

pass them along. 

 

[Alle kigger på billederne] 

 

I: Okay, perfect. So, what are your immediate thoughts about these different profiles.  



 122 

 

M: I actually feel like he (Bailey) is more like credible.  

 

S: Mmmm (nikker) Authentic. 

 

M: Yeah, authentic. Because, yeah I don’t know, I would follow him (Bailey). This (Ruiz’ profil) 

looks like it’s bought. 

 

C: Yeah.  

 

S: Was the question about authenticity or just in general? 

 

I: Just in general, what are your like immediate thoughts?  

 

S: I would never follow anyone who would just post pictures like this (billeder der viser produkter), 

because I neither see like the connection between that product, I don’t know like, if I would like to 

follow like someone that’s like into makeup, I want to see like how the makeup impacts the skin or 

whatever, but like on these pictures it’s just the product and like for me, it doesn’t matter that much 

what a lipstick looks like, it’s more like what does it look like on your lips. 

 

M: And what occasions you can wear it, like… 

 

S: Exactly. I feel like I prefer like “follow me a whole day while I wear that red lipstick and”…  

 

M: But I just feel, if I had to choose one I would choose him (Bailey).  

 

S: Yeah, same. Because he is more showing… 

 

M: Yeah he is more showing the product, ehm, in his face, like, I don’t know about this though 

(peger på Ruiz), like this picture appeals to me the most (Bailey). 
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H: Yeah for sure, I would also actually follow him (Bailey) because I actually like, of course we 

can only see these pictures, but I reckon that he must have also some sort of similar pictures like 

this where he shows his favorites or whatever, ehm, and I mean his look here just looks fabulous 

and I kind of want to try them.  

 

Alle: (griner) 

 

C: Also those images (Bailey) look fun, you know, when you look at them. You would stop and be 

like “he’s having fun”.  

 

Alle: Yeah.  

 

M: He has fun with makeup. 

 

C: Yeah and Benefit is also very playful in the same way like their packaging is insane and colorful.    

 

S: Yeah. 

 

I: Here are a few pictures form the same profiles. But here are some of their beauty-looks. So, it’s 

some makeup-looks that they’ve done. 

 

H: That’s gorgeous (Ono).  

 

C: Yeah. 

 

M: Should we talk or just… 

 

I: You can talk. 

 

M: I just… They’re really, I like the eyebrows (Bailey), I’m an eyebrow-person (griner). Like this 

is totally me. I want to see what I can do with the products and this is just simply and to the point, 

like I don’t really ehh have the patience to follow an entire tutorial. Like I want these products.  
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H: Yeah, and especially because he (Bailey) was saying in the first one that he’s like the head arch-

master for Benefit and their brow-products are like really famous. 

 

M: Yeah, I actually use Benefit brow-products… 

 

H: And they’re amazing.  

 

M: Maybe that was why I prefer him. I really like him, this (Ono) is too much for me, so I would 

not get influenced.  

 

H: I’m living for that look (peger på Ono). 

 

S: You’re living for that look?  

 

H: Yeah, you know the blue eyes. I’m like obsessed with the drama of that look. I totally wanna 

look like that. That one is kind of like… 

 

C: Is it blue or green? 

 

H: It’s teal (griner) 

 

M: this is more me (Bailey). 

 

S: Yeah, same (griner). 

 

H: Ohh okay why him and not her?  

 

M: I like more the natural looks, so then I think it is more flattering the naturalness in influencers, 

but the style I’d like too, so I think it’s just inspiring. I want those (Bailey’s øjenbryn).  

 

S: This is how you can change yourself (før-efter-billede på Bailey’s profil). 
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M: I would use this (Conway’s Haloween-look) if I was going to dress up like… 

 

H: I think it’s a Halloween look. 

 

M: Yeah, Halloween. Then it would be cool to do.  

 

I: But like what do you think about their abilities to apply makeup? Like their makeup-skills.  

 

M: Very good.  

 

H: I mean clearly all of them have a lot of experience because even though for example I said that 

about this (Ono), but I’m not like saying it… like for example blending like an eyeshadow it takes 

years of practice… 

 

C: Mhhh (nikker) 

 

H: …like nobody just comes up with a blending-technique like that. 

 

C: Yeah. 

 

H: …You need to really practice it and also having like a clean crisp line (øjenskyggeteknik) 

clearly also that is a little bit blended from here (peger på Ono) like it’s amazingly well-done. You 

can see she [Ono] really like knows her stuff, like she’s clearly a really talented artist. But also like 

to get this kind of result, like you can’t just do it with a cheap unpigmented eyeshadow, you need a 

good quality brush, eyeshadow and so on… But I guess like she knows what products to use, that 

they have to be great to get this kind of result These are like (peger på Conway) also very good, 

sure, but I mean like very… 

 

C: Basic? 
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H: Mmhh not basic, maybe just like more natural... Like she’s more, for me, you’re starting out and 

just wanna look good but like not anything too complicated  

 

S: yeah but she’s also like for Bobbi Brown so it makes sense because they are not like into the 

more dramatic looks  

 

M: But yeah the eyebrows (Bailey) are definitely the ones that are done really well. 

 

Alle: Yeah.  

 

M: It was very cool that he made a… 

 

S: I don’t know I think these two (Ono og Conway) aren’t that like applicable to daily life. Like I… 

 

M: Mmm, it’s more party-looks. 

 

S: Exactly. I think its really cool, ehm, it’s not something that I would like, ehm, get into. 

 

M: It is a cool lipstick though.  

 

S: Yeah, I just don’t think it’s applicable to like my life, so then it’s more the eyebrows-type that’s 

like “okay, I could do that”. 

 

H: I mean I just love playing with makeup, just not too long ago I was wearing like blue 

eyeshadow, liner and another like teal eyeshadow… 

 

M: If you were going to work and I was like “uh cool”, then I would maybe try it out myself 

because then I was seeing it in another context maybe, but now by seeing this (på billederne fra 

Ono) like I could use the lipstick in everyday life, I think that was cool and the same with, maybe 

it’s a little bit dark, because when I see it I will try to put it on myself and put the makeup on 

myself, so I think that’s why it (Bailey) appeals to me because… 
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S: Also as you say (Hannah), it takes so much training and effort and I don’t have those abilities, 

like… 

 

M: I don’t have the patience to practice (griner) 

 

S: …like I’m not, for me this (Ono) is more about art… 

 

H: Yeah, it is art actually.  

 

M: Mhhh (nikker) 

 

S: …So, even though most people will not like dress like or look like that (Ono) I could like take 

some aspects of it and apply it to more like everyday life. 

 

H: Of course.  

 

S: So, I don’t know. 

 

I: Is being able to do it yourself and for it to be realistic and using it for everyday life, is that 

important for you when you’re following an influencer for example who do brows? 

 

M: Yeah. 

 

I: Does it have to be something you could see yourself wearing or can you have fun just 

looking at it because it is fun to look at tutorials for example? 

 

H: Both I would say. 

 

S: Yeah. 

 

M: I would actually say, ehm, just what is applicable for me, because I’m a little bit impatient, so I 

couldn’t handle to look at a long-long video about makeup because I’m just not that patient (griner).  
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S: No, for me it’s just that as well. I’m not talented like I’m not a good painter either, like I’m artsy 

but like, so, but then I think it’s really cool when some of my friends are like wearing makeup like 

that (peger på Ono), I’m just not good at it. So then I force them to do it on me (griner).  

 

M: Actually, I’ve looked at some influencers a while back who did brows when I had a “mono” 

(monobryn). 

 

Alle: (griner) 

 

M: It was hard to fix, so then it appealed to me, but now I have like my daily routine and then I 

don’t use that much time on tutorials. But I want to be better at makeup, so sometimes I do watch 

them. 

 

S: I didn’t think I realized then, but I was much more influenced when I was younger. 

 

M: Yeah, I think so too.  

 

S: It was ten years ago when I watched tutorials. 

 

M: Actually I loved reading blogs, because it was really popular with blogs in Norway and we 

looked very much up to them and like when I was at high school, but now it’s like I don’t have as 

much time to do my makeup in the morning. It’s more when I’m partying.  

 

H: I mean I use them (influencers) differently depending on what I’m looking for. Like I have one 

that I mainly seek her product advice, but then I also follow more artsy beauty-influencers because I 

think makeup can be beautiful art, so I mainly follow them because of that and then like see the 

inspiration and yeah… I would like to see how she does this (Ono).  

 

I: Okay, so that kind of leads to my question, would you get inspired even if you’re not going to 

do the whole racy makeup-look. Do you still get inspired looking at these things?  
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H: Yes, I do.  

 

S: yeah  

 

M: I think actually, as I said, I have brown hair so for me actually I think it was a bit appealing with 

the lipstick (peger på Conway’s Halloween-look) for a party but maybe not it all, but I could 

actually wear it and I think the lipstick, I have a thing for lipstick. 

 

Alle: (griner) 

 

M: Because I like that one too (peger på andet billed fra Conway) and I like the brows (Bailey), so 

that’s inspired me (the looks) but not like the look as a whole.  

 

S: But also like, I think selfies on Instagram are so insanely boring, like I don’t, if I see a selfie I 

just scroll through it because I think it’s like not that interesting, because there are too many and it 

doesn’t like give me anything, whereas, I don’t like, I want to learn something new, so I think that’s 

the reason why I would scroll on. But if it was like a cool video or like something similar then it 

would be a whole other thing. I don’t know, the way they’ve done it here with the selfies, I don’t 

know… 

 

C: For me, I of course don’t wear makeup on a daily basis (hentyder til at han er en mand), but I, 

ehm, would see myself getting inspiration by just looking at the colors, like how they match and 

everything because it’s nice to see how you can also play with it on your face. 

 

H: Mmmm (nikker) 

 

C: So, I think like if something, some crazy looks, you can just look at them and be like “okay, 

those colors work well together” and remember that the next time you put on makeup.  

 

M: I think actually before and after-pictures, I think maybe that was what I saw first, like this 

(peger på Bailey’s før-og-efter-billede). When I look at this (selfie fra Ono), I don’t know what 
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went into it, the skin, the makeup and so on, I think transformation (tutorials) and how it was 

actually carried out is important.  

 

I: Would you prefer if it was done in videos? Like showing the process?  

 

C: As I said earlier like I prefer video content, not just like for personality but also because it’s like 

way easier to follow. It just makes it more realistic for me if I like can see it and then be like oh 

that’s how you should do this. Like a picture of her look is fine, but I don’t know what I’m 

supposed to do with it 

 

Alle: nikker   

 

M: As I said, I am not that patient, so I actually think I would scroll. I’m like “oh this is cool (peger 

på Bailey’s billede) that look natural, it fits my eyebrow-color”.  

 

H: What about if it was a short Instagram-video though?  

 

C: Mmmm, yeah. 

 

H: Because they have those that they are like literally just like go from the first step and then it’s 

very like fast-paced and then they end up looking like this (peger på Ono). Would you like that? 

 

M: If it’s under 15 seconds, maybe (griner)  

 

H: That’s very fast. 

 

C: A very quick makeup-tutorial.  

 

M: Yeah, I mean, okay if it was a first step and then quick look then yeah, I would like it.  

 

S: I just think its kind of unrealistic. The same with food, like when they have these tutorials and 

they’re like “do this for six minutes” and then when I do it myself it takes like six hours (griner)  
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Alle: (griner) 

 

S: But it’s true though, it’s like with this. I’m not sure I would actually end up with the same 

results, and I remember that from when I was younger as well like “oooh she says I should do this 

with my hair” and then I try it out myself and I looked at the tutorial and like “fuck, it doesn’t look 

that way then I do it”. 

 

M: Yeah, no.  

 

C: There is this one account called “five-minute-craft” is the biggest scam I’ve ever seen (griner) 

 

Alle: (griner)  

 

H: Yeah, it’s a complete lie.  

 

I: When looking at makeup-looks like these, do you ever wonder like “oh I wonder what 

products she uses for this”? Like do you actually want the products that they use for these 

looks? 

 

H: Yes, it depends though. Like for example I’m like really interested in the teal-color (peger på 

Ono’s makeup-looks), but it’s also because I just wanted to try something that is very similar color. 

But then I do sometimes check the brands I want, but like yeah again like, I have been very into 

makeup and cosmetics for so long, so now a days if I see that it’s a brand that I don’t like for many 

many reasons, like because of their internal values or something, then I’m just like whatever you 

have a beautiful product but fuck off.  

 

C: Yeah, exactly. I think there is also these days so many makeup-brands and beauty-brands that 

are so similar with their products that you need to really step up your game to be unique and 

different and then when you build this consistency in your brand, then people will notice their 

products, because they have seen similar products before. 
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S: I think it helps me when they (beauty-influencers) explain why it’s so great. Like, ehm, then it 

could actually help me if it wasn’t like ten products at once in a post. But if they (influencers) were 

more like “use this one product, it’s really great and easy to use” and then if they convinced me of 

how easy it is and why this product is better than like, I don’t know, other eyeliners and I can really 

see the result. Then like it makes sense for me to buy it. Because I think it is so hard as well when 

I’m standing there (I butikken) and I’m about to pick a product and I’m like “why should I pay 400 

for this and like why is this only 40, like I don’t know, what’s the difference? Should I buy a cheap 

brand? And you know, they’re all like producing in the same place anyway, yeah it’s just really 

hard and in that sense I think it could help.  

 

M & H: Yeah, I agree.  

 

C: Yeah, I think so too. But I think like just like he does it (Bailey), if I wanted a brow product it’s 

good to know that I can expect a lot of pigment but not just that I also get advice on how to apply it 

so I won’t be totally clueless when I get it.  

 

S: Yeah totally. I need a reason like he gives.  

 

I: Okay, we have some last pictures from these three, which are more from their private lives. So, 

it’s kind of an insight into more private parts of their Instagram-profiles. 

 

M: That picture though, is a really cool style (peger på Bailey). I think I’m more into those pictures 

(peger på Bailey).  

 

S: Yeah, same.  

 

H: Okay, baby… I don’t care (lægger Conway’s billeder fra sig). 

 

C: Yep (griner). 
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M: I think it’s cool that she’s showing herself without makeup (peger på Ono), like she not just 

dressed up all the time and looking flawless. And also because now I see how she does it and how 

actually makeup transforms her.  

 

S: She still looks cute though. 

 

M: Yeah, definitely. She looks more natural.  

 

S: Yeah, she looks beautiful.  

 

M: This is nothing I would follow (peger på Conway).  

 

H: I love this father’s thing (Bailey), but I’m also such a daddy’s girl.  

 

C: But it’s nice to see that bond, for me at least.  

 

H: Yeah, I don’t really care.  

 

C: Yeah.  

 

M: Yeah, neither.  

 

H: I think this is funny (peger på Ono), the one with the Gwen Stefani-brows.  

 

C: Yeah, this one (Ono) has a funny caption.  

 

M: Oh yeah.  

 

H: I mean who hasn’t had like bad brow-years, right?  

 

M: Yeah.  
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H: So, I think that this is like how she used to look like, you know?  

 

C: Yeah, I also looking at the more like private pictures, you need to really like someone to be 

interested in it. If it’s only following for looks and skills, then I don’t care.  

 

Alle: Yeah.  

 

M: I think that was a bit cool (peger på Bailey), like if I was a guy I think and into fashion I think I 

would… 

 

C: But it’s also very basic.  

 

S: Yeah, it’s very basic.  

 

M: Yeah, but I love basic (griner) 

 

C: But it’s like so typical black and white.  

 

H: Yeah, exactly nothing interesting happening there. 

 

M: Mhhh yeah I don’t know, maybe I’m just very into basic.  

 

C: I mean the style is nice, but if you’re an influencer you need to step up your game.  

 

M: But like it’s just, like I can see myself buying this. It’s not that expensive, I think. That’s 

inspiring to me.  

 

H: Unless it’s like Gucci or something.  

 

M: Yeah, of course. But you can always copy, right?  
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I: But is it important to you that they show the more private sides to themselves on social 

media? 

 

H: Ahm. 

 

I: Do you care about following them if they get married or if they had a bad day or whatever? 

 

H: Like it depends, like for example there was like quite interestingly Nikkie Tutorials, who is one 

of the most famous beauty-influencers, she actually just came out as transgender because she was 

like blackmailed basically into that and this blackmailer was saying that like she owed it to her 

viewers and stuff like that, so I think that was very interesting. Because she is like an actual person 

and she deserves her private life as well. But yeah, as Chris said, I would need to be really really 

like following them for years and really being into them to like want to follow.  

 

C: Yeah, exactly. 

 

S: Yeah.  

 

M: This is about like consistency, like personality again, like if your have only makeup-looks and 

stuff, and you suddenly post a picture of you getting married, it’s not in my head, it doesn’t match 

your profile. But if you also often post pictures like “Hemsa”, the Swedish influencer, she post like 

a bit of everything, then, she I want to follow, because I think she is consistent. It matches like. 

 

S: Yeah.  

 

M: I mean I don’t follow her, but I could follow her because there is more consistency in her 

personality.  

 

S: I actually kind of prefer those more like, where you show more sides of yourself. Like I would 

especially not follow an Instagram-account where it is just makeup. I’ve done it before and I get so 

insanely bored of it, and I get like “why do I follow this”.  
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C: Mhhh. 

 

S: I don’t know like. If it’s just makeup or just clothes and nothing else, then I don’t care. I want it 

to be more like one post, where she does her makeup, and then one post about what she is doing on 

Saturday night and like I don’t know like, then I just get so much more inspired when I can see like 

how she is applying this or these products to her life.  

 

M: Yeah, like seeing it in a different context. Like she, it’s not like that much collaboration (peger 

på Ono), she’s showing something that is collaborative and something that’s her personal choices.  

 

I: Okay, perfect. Now the three different profiles I’ve shown you are actually from influencers or 

beauty-influencers, who are working exclusively with one company or brand. So, we have Bobbi 

Brown, maybe as you’ve noticed with one of them, Benefit Cosmetics and Fenty Beauty. So, they 

are hired by these companies to do makeup and be their public spokesperson. Of course they can 

recommend other things like clothing brands or skincare brands, but when it comes to makeup they 

only use and promote their products. What do you think about this? Does it change your 

perception of them as influencers?  

 

C: No.  

 

M: I actually thought that was the case from the first pictures. But, eh, since they are beauty-

influencers of course they were going to show makeup anyway, so, why not just do it for one and 

get it for free? (griner) 

 

H: I mean all of those brands are very good brands with high quality, so… 

 

C og M: Yeah. 

 

C: They also need to like secure themselves (influencers). If they have a long deal with a brand, 

then why not? They’re not trying to give you crap, because it’s like good products from all of those 

brands.  
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S: I don’t know like, if it’s their job then it’s their job. 

 

C: Exactly.  

 

S: I mean it’s, I do the same for my job, like it’s not me, but I also like get in contact with 

influencers who sell stuff, like who offer it… 

 

H: But actually, he (Bailey) also said for the brow-picture that you guys (Marthe og Sofia) really 

liked that he was using Benefit-something and then some other skincare-product from some other 

brand. 

 

S: Oh. 

 

H: So, then he’s like, saying like, yeah “I’m not using only Benefit”. 

 

S: I think that’s fair as well. I think it makes the brand more, like, I don’t know. It’s the same with 

like the, ehm, you know, the IKEA-catalogue… 

 

C: Mmmm (nikker). 

 

S: Like sometimes they have like other products within like the pictures as well… 

 

C: Yeah. 

 

S: …and I like that. 

 

C: Because they simply can’t produce everything. 

 

S: Exactly. But it also makes it more like “okay, this could be like. It’s not just their products, like a 

lot of the products are their products, but it’s not like completely building your whole life around 

IKEA”. I mean it’s the same with this, like, I don’t think you could just use one brand. 
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M: So, you should just be honest about it? 

 

S: Yeah, be honest and I don’t think it is necessarily bad for the brand, either. 

 

C: Mmmm (nikker). 

 

S: As long as the other brands your using are not super different. 

 

M: Yeah. 

 

I: Do you think there’s a difference between only working with one makeup-brand, like using 

their products exclusively for a long long time, as opposed to collaborating with 15 different 

brands in a month? 

 

C: Ehm, I think they (influencer-ansat-hybrid) are more reliable when they talk about the brands. 

 

M & H: Yeah. 

 

C: Like if you see them being consistent in what they do and not just jump from one thing to 

another just to make money. 

 

M: Yeah.  

 

C: Then of course it’s easier to trust them that the products are actually good and not just like… 

 

M: And if they have 15 brands and they say they’re all good, like, they can’t all be that good, like 

some, for example Benefit can be better at one thing. For example he (Bailey) is like Benefit is 

good for the brows, but when it comes to lipstick use MAC.  

 

S: Yeah. 
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M: That would be something, but if he said all of these 15 brands are good, then I would be like 

what should I choose then? (griner) 

 

I: Okay, so I’m just going to collect these (billeder) and then we have the last pictures from some 

more traditional beauty-influencers. These influencers collaborate with several different brands and 

aren’t tied to just one brand.  

 

M: Yeah, I think it’s cool she says her favourite (peger på Rahman) if she’s collaborating with so 

many. But then again this is not my kind of look, so.  

 

S: Yeah but like why are they her favorite?  

 

M: True 

 

H: I’m just, I don’t know, like I said I don’t follow that many like “traditional” beauty-influencers 

now a days, so they really need to have something special in them and to me there are so many 

people who do like, who could be exactly any of these girls basically at the moment (peger på 

traditionelle beauty-influencers). So, it’s like, I wouldn’t follow any of them. 

 

M: I wouldn’t follow them either, it’s just too fake. For me to follow, I would need to see 

something more personal.  

 

I: But do you think there is a difference between these three Instagram beauty-influencers as 

opposed to the three others you saw, who were employed full time by the brands? 

 

M: No, actually not. 

 

H: Actually like I think that for example her (Ono) her skills are like way better than any of these 

girls (traditionelle). Ehm and this just confuses me (peger på Ruiz tekst – reposting) and I just don’t 

get it like if you really believe in yourself then you won’t care about likes. Makeup is for me like a 

sign of confidence no matter how good they are. Yeah, I don’t know… I just how am I supposed to 

think that this look is amazing if you’re not sure yourself.  
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S: Yeah totally agree these just seem more like professionals (influencer-ansat-hybrid) like I don’t 

know just like they know what they’re doing whereas these (traditionelle beauty-influencers) like 

I’m basically like her.   

 

H: Haha, yeah.   

 

I: Are there any other differences?  

 

C: Of course on the other (influencer-ansat-hybrid) you could see more of the brand-appearance in 

their posts than those (traditionelle beauty-influencers), because they are hired. But like ehm, other 

than that they still show so many private life images, and tutorials and stuff like that. Like other 

than the brand appearance I wouldn’t see a difference in them 

 

S: Yeah like I don’t even think I would notice the brand appearance, ‘cause everybody does it 

anyway 

 

I: Would you say that is a bad thing or a good thing? 

 

C: I mean as we said before it’s their job, so, I don’t see it as a bad thing. That’s what they do for a 

living, it’s their choice. You can also see some private life images (peger på traditionelle 

influencers), but like, when you pulled out the pictures (af traditionelle beauty-influencers), I didn’t 

see any differences in between those three girls, like I thought it was all the same profile. 

 

Alle: (griner) 

 

M: Yeah, actually they look very alike. 

 

H: But that’s exactly what I mean like. 

 

C: There is nothing that would make them (traditionelle beauty-influencers) stand out from each 

other.  
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S: Yeah, I agree.  

 

I: You talk a lot about the brand being more present with the other three influencers you saw 

(influencer-ansat-hybrid), does that affect your image of the actual brand? The way these 

girls and boys talk about them? Like if they are employed by them for a long time and only 

promote them, does that have a different effect on your image of the brand rather than if it’s 

15 different brands?  

 

C: I would say again it depends on the influencer. 

 

M: Yeah. 

 

C: Because there is a lot of influencers who say this is good and this is good and this is good, 

whereas other say this is good, but this is bad, and are just being honest with the viewers, you 

know? I don’t know (griner). 

 

M: I don’t think I actually, ehm, she’s also showing the brand a bit here (peger på Rahman)… 

 

C: yeah, hmmm maybe it just… I mean for me, like the fact that they like “choose” a brand or 

whatever and like stay with that brand, for me that really says something. Like then I know they 

really love that brand, so that would like… 

 

H: yeah, you would think “okay maybe this brand really is great”? 

 

C: Exactly! 

 

S: I think it’s just hard to see, I don’t know, let’s say that L’oreal are using diffent tactics maybe 

they’re employing one person to be their like super employed influencer and the rest you’re just 

sending to random influencers, like I don’t think I would notice. 

 

C: You wouldn’t? 
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S: No, or I don’t know… maybe if I followed the influencer and then she only talked about this 

brand I would maybe start to subconsciously think like “hmm I wanna buy this”.  

 

H: Mmm (nikker) 

 

M: I think I would notice more if they used micro-influencers, ehm, actually, with makeup not, 

because they are like so small and these are so huge and with many followers and I would just think 

that they have been purchased, like it’s the brand who is saying this. But with micro-influencers it’s 

less visible I think and it’s more matching to their personalities, like I want something that I can 

rely on. Like if they have many followers and are being paid for it, and I can’t afford the products. 

But if it’s like less than, and she’s showing some looks and people ask what kind of products are 

you using and she lists them and… I don’t know, I can’t relate so much to these influencers 

(traditionelle).  

 

S: Yeah, I think what you should think about is who you are picking (brands)… 

 

M: Yeah, are they matching? 

 

S: Yeah, exactly. Is it matching the brand (influenceren) and is it for the right audience. If they have 

the same audience then I don’t think it’s too smart, if like one brand would know that I’m exactly 

following these five influencers and out of nowhere the five of them all use the same products, then 

I would be like “Hmmm what’s happening here, like”, because sometimes that happens and I don’t 

like that too much. 

 

M: No. 

 

S: And that’s not too smart, but like if different audiences, like, how would you notice?  

 

C: Also, like brands they kind of have to hire different influencers these days to reach the most 

target groups… 
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S: Yeah. 

 

C: So, it’s hard to watch it when you see like everyone using the same products, like, PR PR PR or 

whatever, ehm… 

 

S: Yeah. 

 

C: Again, personal choices are important.  

 

I: Which type of influencer, these (traditionelle) or the previous you saw (influencer-ansat-

hybrid), which one of them do you think are more honest and credible about the brand that 

they are sponsoring? Or are there no differences? 

 

C: I would say these (peger på influencer-ansat-hybrider) maybe? 

 

S & M: Yeah. 

 

S: I can’t tell. 

 

C: Yeah, I can’t tell. 

 

H: But like just from, argh… obviously I cannot say for sure, but like for some reason I don’t trust 

these girls (traditionelle beauty-influencers) at all. I don’t know why? (griner). It’s terrible but I 

really don’t… 

 

C: True (griner). 

 

H: Yeah, I think, I don’t know, I seriously don’t know. 

 

S: I agree with you (Hannah). I couldn’t tell based on these pictures, like, just from what we talked 

about like of course like, when you choose a brand of course like, that really says something, I don’t 

know.. 
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C: Yeah, as opposed to like having a “favorite” one day and the next this is their favorite… like at 

least with one brand, they like make a statement. 

 

M: Hmmm, I just don’t know. But I think if we asked the younger generation I… 

 

S: They could have a different… 

 

M: Yeah they could have a different perspective, because I’m like very critical to everything I see 

almost now, because I’m very aware that this is bought and I have my own things I’m addicted to, 

so I think I wouldn’t care what’s brand it is or not, or if it is sponsored or not. Because I liked the 

products as soon as I saw the before and after with the brows (Bailey), like it looks like I could use 

it because I’m the same color (griner). So I think that makes it credible.  

 

I: Do you think it makes a difference, you’ve already talked a bit about it, but if followed them 

for a year (influencer-ansat-hybrid) do you think your perceptions would change in terms of 

how credible they were, if you were able to kind of decide over a longer time?  

 

H: Hmm yes, because I would only follow influencers for a long time if I started to trust them, and 

yeah, because I’m also starting to become older I’m starting to be more critical… 

 

M: Yeah. 

 

H: So, they need to be really like, prove to me now a days, basically, that they are actually 

trustworthy, meaning that they are for example, let’s say they are talking about eyeshadow, so 

they’re not afraid of saying that like “sure this is a beautiful, pigmented color”,  but if they have an 

issue with it, they actually say it out loud, you know? 

 

C: Mmmm (nikker).  
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H: Like if it has fall-out or anything basically. Ehm, and when they are clearly not afraid of doing 

stuff like that then I’m like “okay, you’re actually worth my time”, because nobody has that much 

time to follow every influencer anymore, so. 

 

C: I would say the same, because I would have to see their choices when I follow them, and that 

will determine if I would continue or not.  

 

M: Yeah, I agree.  

 

S: Yeah, same. It has to be really, like, interwoven with their overall content and… 

 

M: Mmmmm (nikker). 

 

S: So, it makes sense. But I think beauty-products are one of the hardest things to actually use 

influencers for, because it’s so obvious with the collaborations these days, like, for example clothes, 

it’s like hard to tell, because it’s so judgable. By looking at clothes you can be like “yeah, I think 

that is really nice”, like “I would like to wear that “, whereas makeup… 

 

M: You have your own thing. 

 

S: Exactly. You have to try it on yourself and see like if that would suit me, I don’t know, I guess 

it’s kind of the same thing sometimes with services as well, like it’s kind of up to other things, like 

it’s up to me to try it out and therefore I’m not as easily influenced… because I need some kind of 

insurance, because I’m like “why”, this is like so obviously something you get paid for and I think 

it’s the same for me with makeup, whereas clothes could be a little more like “okay either I like it or 

I don’t like it, so it doesn’t matter”.  

 

I: If an influencer over a longer period, maybe a whole year, talks about how much they’re 

passionate about one brand, love the brand and really believe in that one brand, would that 

affect your image of that brand? Would that seem more credible if it was a whole year or 

several years if they were like “this is my go-to-brand”? 
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M: If they only used that brand?  

 

I: Maybe not just used that brand, but they talked really positively about that one brand for a 

really long time?  

 

M: Yeah, I mean, of course if you follow an influencer you like and she talks about this brand and 

how great it is for a long time, like I would probably start to think differently about it… like even if 

it was just subconsciously… 

 

H: I think, yeah obviously as well, it might influence me subconsciously like… 

 

C: Mmmm (nikker). 

 

H: Then, let’s say that, ehm, this girl I really liked her and followed, and she would be talking about 

let’s say Benefit a lot, and then the next time I would be buying a brow-product or whatever… 

 

C: You would have it in mind. 

 

H: Yeah, exactly, I would have it in the back of my mind, like, “oh”, and I might not even actually 

think of that moment, like “this girl” or that she has been really positive about it, but just because I 

have been hearing about it for such a long time, it would just come to my mind, you know? 

 

M: Like indirectly, yeah. 

 

H: Yeah.  

 

M: Yeah, like you said, unconsciously, because maybe I already have been unconsciously 

influenced, like I use Benefit for my brows, how did I get there? Like maybe I already have been, 

but I don’t know it. 

 

C: Yeah.  
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S: I think the, ehm, thing is that if I really liked an influencer, it doesn’t really matter what brand 

she picks, because I really believe in that person, like, but it can’t really be like a big influencer, but 

like someone who is a little bit smaller because then I’m like, I mean, she has decided that she 

wants to start this collaboration, she must believe in this product or brand, or otherwise she 

wouldn’t start this collaboration. 

 

C: Yeah. 

 

S: But then of course if it’s like someone that I don’t find trustworthy, then I would just like “yeah, 

this is just for the money” like “she barely believes that, like, it fits her own image, like it’s just for 

the money”, so. 

 

C: I feel like, I would definitely like to see the passion for the products from the influencer. 

 

S og M: Yeah.  

 

C: If I could see that then I would be like “okay you’re getting paid, but at least she is selling 

something that is worthy”, like… 

 

S: Yeah, exactly.  

 

C: If you like it and you use it in a good way and show how to use it, and what effects you can get 

from it, yeah… 

 

H: Mmmm (nikker). 

 

I: Okay, perfect. Does anyone else have something to add?  

 

Alle: No. 

 

I: Alright. That was it. Thank you so much. 
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Bilag 2: Dansk fokusgruppe 
  

I: Let’s get to it. Jeg starter med lige at forklare lidt om, hvad et fokusgruppe handler om og lidt 

forskelligt ja og så tager…  

  

A: Årh der er snacks i  

  

I: … Vi lige en introduktionsrunde - Vil I have snacks?  

  

As: Ellers tak  

  

(...) = ligegyldig snak om corona og om at man ikke må spise af de samme ting  

  

I: Jeg ved ikke om der er nogen af jer, der har været med i et fokusgruppeinterview før? 

  

As: Jo  

  

A: Nej 

  

N: Næh det tror jeg heller ikke, at jeg har  

  

I: Okay men det kommer i hvert fald til at fungere sådan, at jeg kommer til at være moderator, men 

jeg kommer ret meget til at holde mig i baggrunden og til at stille jer nogle spørgsmål øhm og så vil 

jeg ellers gerne bare have, at I tre snakker løs og diskuterer. Spørg hinanden ind, hvis I er i tvivl om 

noget, I må gerne være uenige om noget, I må gerne være enige. Hvad end I føler for. Tænk på det 

som en samtale mellem venner med ekstremt specifikke spørgsmål om influencers. I kommer 

selvfølgelig til at være anonyme og optagelsen bliver slettet når vi har transskriberet den og det 

kommer kun til at være vores specialevejleder og en censor, der kommer til at se eventuelle udsnit 

af det I siger. Det her kommer til at handle om beauty influencers specifikt altså influencers, der har 

at gøre med makeup eller hår eller øhh hvad hedder sådan noget hudpleje. Ja. har I nogle 

spørgsmål?  
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Alle: Nej  

  

I: Super så lad os bare for ”the records” skyld lige tage en introduktion med navn og alder  

  

A: Amanda, 24 

  

As: Astrid, 24  

  

N: Nanna, 22  

  

I: Super, så er vi friendly. Så vil jeg gerne have jer til at diskutere, hvad er en beauty 

influencer? Det er ikke nogen rigtige eller forkerte svar, vil jeg gerne lige påpege, det er hvad 

end I synes  

  

As: jamen det er vel en der reklamerer på sin Instagram eller Facebook for et produkt og sælger det 

den vej igennem…  

  

N: Ja indenfor de tre kategorier som Marta sådan lige snakkede om  

  

As: Ja  

  

A: Men kunne en model fx også være en beauty influencer? Hvis de er i beautyindustrien  

  

As: Ja, jeg tænker hvis de har lavet noget beauty af en art  

  

A: Ja, så de skal selv have produceret en eller anden form for skønheds… eller i hvert fald 

reklamere for det  

  

As: Ja  

  

A: I en eller anden grad  
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N: Jeg tænker da i hvert fald, at overvægten af deres indhold på deres instagram skal handle om 

sådan beauty-agtigt sådan en model for eksempel, der tænker jeg så er det sådan meget mode, det 

kommer selvfølgelig an på, hvem de står for ik, men hvis det nu er en som er kampagnemodel eller 

sådan noget for L’Oreal så synes jeg da godt, at det kan være en beauty influencer, hvis de sådan 

promoverer produktet 

A og As: Ja 

N: og bliver betalt for det ik? Altså jeg tænker sådan, at den betaling er meget vigtig 

A og As: Ja 

N: før det bliver sådan influencer-agtigt 

A og As: Ja 

N: ved ikke om der er en sådan mere klar definition på det at være influencer… 

As: nej, bare man tjener penge på det i hvert fald 

A: for jeg kom også til at tænke på sådan noget i starten af YouTube-tidsalderen med sådan nogle 

beautybloggere altså sådan nogen, der lavede… 

N: Ja det er rigtig nok 

A: makeup tutorials…  

N: uden at blive betalt for det 

A: Uden at blive betalt for det nemlig 

N: bare af lyst 

A: ja bare af lyst præcis og hvor det var det var de sådan. Men jeg tror det er rigtigt, der skal være et 

eller andet salgselement 

N: der gav nogle fif videre og sådan noget. Men så kan man jo også tænke den længere ud og sige, 

at sådan medarbejdere altså af forskellige… 
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As: Ja.. 

N: Af forskellige beauty brands-ish, hvis man tænker den vej igennem. Altså når de snakker om den 

virksomhed, de arbejder for og de produkter, der så er 

A: Ja 

N: Altså om det så foregår online eller når det er sådan mund-til-mund, så tænker jeg da også, at de 

kan være influencers af en eller anden art. Altså få folk til at blive mere villige til at købe det 

produkt de snakker om 

A og As: Ja 

A: Det kunne man sagtens 

N: Ja så man kan tage den ud i mange led ik? Altså når man tænker over det 

I: Hvad er jeres forhold til beauty influencers? Hvis I har et vel- og mærke, følger I nogen selv? 

As: Ja jeg følger nogle forskellige. Både engelske men også nogle danske, nogle af dem startede 

faktisk ikke med at være beauty-influencers men de er det nu… 

N: Hvad startede de så med? 

As: Den ene startede med reality 

N: haha hvem er det? 

As: Det er Irina 

N: når ja, hende følger jeg også 

As: jeg har også ret meget af hende makeup fordi det er helt vildt godt men ja hun er… 

*Alle griner* 

As: hende ville jeg se som en beauty influencer   

N: ja det ville jeg også 100 procent 
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A: har hun ikke også lavet noget? 

As: Jo jo hun har lavet sit eget jo 

A: sådan noget kylie cosmetics? 

As: jo hun efterligner lidt 

N: ja og hun holder også de der events nu 

As: Ja 

N: hvad hedder de? 

As: åhh ja hvad hedder de 

A: masterclass 

As og N: jaaa masterclass 

As: ja hun kører den fuld, det er jo det hun lever af nu 

N: og sælger dem til sådan 1500 kr eller sådan noget for fire timer med frokost altså 

As: ja og en kæmpe goodiebag 

N: ja ja 

As: så vil man jo gerne komme 

N: hvor man får hendes produkter selvfølgelig 

As: ja lige præcis 

N: det er jo ikke ligeså dyrt 

A: jeg tror jeg har fulgt sådan nogle, hvor de har været lidt ikke helt beauty bloggere i starten. Jeg er 

begyndt at følge en der hedder Emma Chamberline jeg ved ikke om der er nogen, der kender 

hende? Hun er sådan en ret funky person og hun sagde selv ”jeg startede som beauty influencer 

eller beauty blogger” og så var hun sådan ”men jeg kunne slet ikke finde ud af det” altså sådan alle 
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hendes smokey eyes lignende bare blå øjne, så jeg tror at så gik hun ligesom lidt en anden vej og så 

hende der Arden Rose har vi også talt om som også lidt har det der med at hun kan reklamere for 

nogle ting og sådan noget hudplejeprodukter, men det er sådan noget hun selv bruger så meget i sin 

egen blogging. Hun kan godt promovere det men ikke som irina der jo nærmest er det. Altså hun er 

jo virkelig sit brand. Og ellers følger jeg bare de helt klassiske som fx James Charles, Ling KT og 

Nikki…   

N: altså jeg tror sådan til hverdag, så lægger jeg måske ikke så meget mærke til dem, eller så 

scroller man bare forbi eller ser stories, så er det bare sådan hurtig content, men ikke rigtig noget 

jeg sådan tænker over, tror jeg. Men altså jeg følger da en del vil jeg mene. Og specielt når jeg så 

skal have et produkt, så søger jeg på det altså sådan i forhold til reviews. Det er måske lidt svært på 

instagram, men så søger jeg meget på youtube efter produktet og leder så efter nogen, der sådan 

anmelder det på youtube, hvor man kan se det sådan i real life hvor de påfører produktet og bruger 

det og snakker om det og sådan noget altså inden jeg selv går ud og køber det 

A: hvad så med de personer, der reviewer det? Går du op i, hvem det er? 

N: hmm altså ja, jeg kan godt lide tati (westbrook). Hun fokuserer rigtig meget på de sådan mere 

billige makeup produkter og mærker og finder så gode fund indenfor det, så hende bruger jeg 

meget, hvis jeg skal finde et billig alternativ til et eller andet. Men ellers så går jeg ikke så meget op 

i det, fordi altså når man søger på et specifikt produkt, så er det ikke sådan overdrevet mange 

videoer, der kommer op 

A: nej   

N: altså hvorimod hvis man søger på en eller anden hvad kan man sige tutorials med et eller andet, 

så kan det godt være man er mere selektiv der, men når det er et specifik produkt, altså så er der 

måske sådan tre og så ser jeg alle dem der er, altså for at se om de har en nogenlunde ens holdning 

og det ikke bare er en bestemt person, der synes det. Det er jo også forskelligt altså alt efter hvilken 

hud man har og sådan, hvordan produktet er  

As og A: ja  

N: så ser jeg bare dem alle sammen  

As: jeg synes også der er noget interessant over ham den danske  
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N: Lasse?  

As: nej Emil  

N: nåår ham der der var med i den der serie 

As: ja. Altså det er bare interessant, at det er en fyr, der reklamerer for makeup. Det synes jeg kan et 

eller andet  

A: der er også ham der fra Familien fra Bryggen, ham der der arbejde i Matas  

N: Niller?  

As og A: nååår ja Niller 

A: ja han er da også beauty-influencer 

N: så er der jo også ham der Lasse der som også er en mand  

As: ja han er også meget sej  

I: altså er det også beauty-influencers I snakker om her?  

N: jeg kan ikke huske, hvad han hedder mere. Brogaard måske tror jeg. Men ja, han er også en 

mandelig influencer som laver mange collaborations… Han lavede et collaboration med Camilla 

Frederikke for noget tid siden  

As: når  

N: men altså det er sådan nogle videoer, hvor jeg bare kigger hurtigt med. Men så er der også 

mange af de korte videoer på instagram altså ikke dem der kommer op i ens feed men dem der 

kommer frem når man trykker på det der hjerte/discover, hvor det er de der korte makeup tutorials. 

Dem kan jeg nogle gange sidde og se i sådan en time hvor jeg bare er sådan oh shit, der gik lang tid 

der bare fordi jeg synes det er så nice at se andre lægge makeup 

A: ja det tænkte jeg også lige over…  

N: hvor man bare sidder og scroller igennem  
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A: hvor man bare sidder og ser sådan nogle videoer fordi de nærmest er terapeutisk 

N: det gør jeg [ser makeup tutorials]. Der var en periode, hvor jeg sådan gerne ville lære at lægge 

øjenskygge ordentligt altså sådan lidt mere avanceret cut crease. Øhh så jeg begyndte ligesom at se 

en masse tutorials fra Jeffree (Star red) og tog øjenskygge på hver dag og fx eyeliner altså bare for 

at øve mig lidt. Så blev den mere og mere lige og bedre for hver dag 

A: ja det gør jeg faktisk også, ligesom med dengang, hvor jeg prøvede at lære, hvordan man 

ligesom skulle contour ens ansigt…  

I: okay, altså så når I så skal lære det, er det så ud fra videoer eller hvordan?  

Alle: jaaa  

N: ja det var meget sådan hvis jeg har købt en ny pallette eller sådan noget, så skal man lige se, 

hvordan man kan bruge den og så var det bare nice at se, hvordan andre ligesom brugte den 

A: ja ej det er jeg meget misundelig på jeg har altid syntes at det var pissesvært sådan med eyeliner 

og sådan  

N: men det er jo det, når man så gør det hver dag, så bliver det bare nemmere og nemmere  

A: ja det er rigtigt  

N: men er jeg stoppet lidt med det for nu vil jeg hellere sove længe...  

A og As: haha ja prioritizing  

I: Hvad skal en beauty influencer kunne, være eller gøre før I gider, at følge dem?  

As: sælge nogle lækre produkter  

N: altså deres egne eller altså sådan i forhold til irina?  

As: Ja altså jeg synes det er superfedt, at man er kommet meget mere ind på vegan makeup og at det 

sådan er blevet mere miljø, det skal ikke prøves af på dyr og sådan det synes jeg jo er helt 

forfærdeligt  

N: er Irinas det også?  
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As: ja. Så sådan nogle ting tror jeg er vigtige hvis jeg skulle følge  

A: ja det er meget sådan sustainable med sådan tøj og sådan noget det fylder meget. Jeg tror jeg er 

meget mere sådan, hvis jeg skal kategorisere mig ind på insta, så synes jeg det er meget om de er 

underholdende og om jeg kan lide dem som mennesker, eller hvis de har et eller andet quirk, de er 

grinern eller har en fed personlighed, så kan jeg i højere grad godt knytte mig til deres makeup del 

også eller hvis jeg synes de er sådan lidt irriterende så kan jeg faktisk også synes det er ret sjovt. Jeg 

sad og så noget med ham der James Charles  

N: ej haha  

A: han er jo virkelig en vild person  

N: ja så var der hele den der krise med ham  

A: ja at han havde været lidt ubehagelig med nogle i byen  

N: ja han havde voldtaget nogen eller sådan noget  

As: ej  

N: eller sådan prøvet på ik altså  

A: ja han havde været meget sådan, hængt sig selv op af nogle lækre fyre. Men han er bare sådan en 

lidt lol person og så er han rigtig dygtig til makeup det må man altså give ham  

N: jeg tror også, at det er derfor jeg følger Jeffree Star og ser hans videoer, for han er også virkelig 

underholdende og laver virkelig nogle helt crazy videoer  

A: ja præcis og det er bare sådan et vanvittigt liv eller sådan  

N: ja præcis altså han har så også bare et vanvittigt liv men det brander han sig også meget på, at 

han er sådan unik  

A: ja  

N: det er også lidt sjovt at se  

A: den der lyserøde Tesla  
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N: ja altså alt det han har, det er helt vanvittigt jo, altså det kæmpe brand han så har nu. Han er 

meget sjov at følge, men også fordi, at så langsomt kommer jeg lidt mere ind i det der community 

altså så fanger man ligesom mere catchfrases og opening scences og sådan og alle de forskellige 

ting han ligesom har med og gør. Men altså jeg ved ikke, i forhold til det vi snakker om nu, så tror 

jeg, at jeg er lidt mere overfladisk altså når jeg følger beauty influencers, så handler det for mig 

meget om kvaliteten. Altså hvis det er en video, der er dårlig kvalitet eller sådan ikke er særlig 

skarp så gider jeg virkelig ikke se videoen, så scroller jeg bare videre til den næste eller unfollower. 

Også i forhold til klipningen. Eller hvis de har meget med, der er totalt ligegyldigt og bare sidder og 

snakker i sådan ti minutter. Hvad er det hende der hedder som var en mand, hende der den store…  

A: Nikki Tutorials. Ja hende synes jeg snakker alt for meget altså når hun laver videoer, så synes 

jeg hun snakker virkelig meget i forhold til at lave noget altså så typisk er der sådan 10 minutters 

intro hvor jeg bare er sådan det gider jeg ikke  

N: så hellere komme lidt i gang og så snakke i mens eller et eller andet  

A: ja  

A: det er nogle gange som om de får en for stor karriere uden for. Altså fx Jeffery Star der også er 

blevet så stor, at det er sådan lidt som om de bevæger sig væk fra det oprindelige, de har lavet. 

Mange af de der har jo sådan nogle talevideoer, hvor de bare taler i sådan 30 minutter og man er 

bare sådan ”hvad var det overhovedet der lige blev snakket om”, fordi de godt kan køre på det 

udover altså du ved sådan butikkerne og sådan noget  

N: ja, man kan også tænke på sådan efter de nye indtjeningsmuligheder for youtube altså jo længere 

videoer de har, jo flere penge tjener de. Så kan det godt være, at det er det, der gør at Nikki 

Tutorials snakker 10 minutter ekstra inden hun filmer, selvom det er irriterende for dem, der så ser 

det ik?  

A: jo  

N: men det kan godt være det handler om indtjening for dem 

As: ja det økonomiske aspekt i det kunne det sagtens være  

I: Hvad gør en beauty influencer autentisk?  
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N: hvis de har en personlighed, der skiller sig ud for mig fordi jeg føler sådan i forhold til makeup 

mæssigt der er det meget de samme looks og de får meget inspiration fra hinanden til at lave alle 

mulige forskellige ting  

A: ja  

N: alle har jo de samme videoer føler jeg. Sådan nu prøver jeg et eller andet helt vildt dyrt makeup, 

det er der mange der gør, eller sådan nu lægger min kæreste min makeup altså sådan alle de samme 

ting ik? Så jeg tror mere det handler om personlighed nu, hvor der er kommet så mange.  

A: Ja det er sjovt, hvad man egentlig ubevidst vælger. Det har jeg ikke lige tænkt over 

As: jeg kan blive sådan helt betaget af fx, hvad hedder hun, Kylie Jenner, når hun ligesom tegner 

det op der på armen, jeg synes det ser simpelthen så flot ud men jeg ved bare, at hvis jeg selv bestilt 

det og begyndte at bruge det, jeg ville ligne jeg ved ikke hvad… en transvestit eller et eller andet 

undskyld men…  

A: eller bare køber det for at gøre det på armen. Men det er rigtig hun er faktisk enormt 

charmerende  

N: og nogle er de der crazy colors som Jeffery Star har som lilla læbestift og man er bare sådan…  

A: ja wow  

N: det tror jeg ikke, jeg ville kunne have på  

A: ja men det ser amazing ud 

N: det er noget de kan. Så det er måske også lidt det der “out of reach”-agtige. Altså de helt store 

influencers, der bare er så fame og kan nogle ting man ikke selv har mulighed for 

A: det er ligesom med Nikki Tutorials, hun lavede ret mange af de der før i tiden, hvor hun klædte 

sig ud eller ikke klædte sig ud det er måske lidt tarveligt at sige, men kørte det der helt store  

N: total drag-agtigt  
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A: jeg kan huske, der var et eller andet hvor hun lavede sig som et eller andet drag-agtigt, det var 

sådan noget udklædning, hvor det var sådan noget med regnbue farver altså jeg tror det har taget tre 

timer og den der video var jo kæmpe lang ik?  

N: mmmh  

A: men det, der ligesom er fedt med hende (Nikki Tutorials), er at der er det der lækre i klipningen, 

i billedkvalitet og den der måde det bliver sådan lidt ASMR agtigt  

N: ja  

A: jeg ville jo aldrig gå ned og være sådan nu skal jeg være en papegøje eller det skal jeg have på i 

morgen. Men altså jeg kan godt finde på at se en hel video, bare fordi det er lækkert at kigge på du 

ved sådan god klipning, lækker lyd, flotte farver og ja så bliver det bare sådan lidt terapeutisk 

*griner*  

N: nej det ville man jo aldrig selv lave, så det er måske det der lidt ekstreme også når de laver nogle 

ting der er lidt ekstreme og man er sådan det kunne jeg aldrig finde på men det ser meget fedt ud  

A: ja fordi sådan alle laver det samme, så det skiller sig ud  

N: men jeg tror også, at nogle af de videoer med Nikki Tutorials, det er dem, hvor hun laver 

collaborations med hvad var det nogle forskellige makeupartister for kendte, så var det Fenty 

Beauty’s makeup artister og sådan lidt forskelligt og så var det Lady Gaga. Dem har jeg set, men så 

er det fordi jeg gerne vil se dem på hendes kanal 

A: Ja 

N: altså som måske ikke har deres egen kanal  

I: Hvordan har I det med hele det kommercielle aspekt? Hvordan påvirker det autenticitet i 

forhold, at de bliver betalt?  

N: helt klart troværdigheden af det. Sådan siger de det her fordi de mener det, eller siger de det fordi 

de rent faktisk kan lide det  

As: jeg synes det kommer lidt an på, hvem man taler om  
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N: ja ja selvfølgelig det er meget, hvem det er...  

As: jeg synes mange af de danske, de kan godt lukke arret. Der synes jeg måske de amerikanske er 

mere… ja det kan også godt være de siger en masse bare for at få penge i kassen men ja  

N: der er de danske måske lidt mere afhængige af pengene  

A og As: ja!  

As: ja det er lidt noget andet  

A: jo flere penge de har, jo mere tror man på det  

N: Jeffery Star altså han trash-talker så mange brands, selvom de er store, så føler man han siger sin 

mening  

A og As: ja lige præcis  

As: den er svær  

N: jeg føler ikke der er så mange danske der kun er med beauty så er det mange andre ting også, så 

tror jeg ikke rigtig på dem. Så undersøger jeg det altid først  

As: Smile bright  

N: haha ja, altså jeg sad og tænkte på at købe det og så læste jeg om andre, der har prøvet det før 

mig og så undersøger man lige sådan er det her legit nok  

A: var det ikke også det der med peter falktoft, hvor han gik ud og lovede alt muligt  

N: jo det var noget rigtig rod  

A: arh det ved jeg sgu ikke. Men jeg kan da huske, at med Nikki Tutorials, der var en periode hvor 

jeg fulgte hende og så havde hun meget med det der Anstasia og så var jeg sådan ok det kunne jeg 

godt overveje, fordi jeg synes det så sådan lækkert ud og hun var sådan god til at lægge det, så der 

er jo helt klart den der sælger værdi i det. Sådan så tror man ej det kunne jeg også godt, og så 

kommer der lidt det der drømmeaspekt i det, fordi der er noget kvalitet i dem. Så ja det 

kommercielle det er måske ja… jeg ved ikke, hvad jeg vil sige med det.  
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N: næh men jeg tænker meget over det i hvert fald når jeg ser stories og sådan altså specielt, hvis de 

prøver at skjule det  

A: fie…  

N: ej jeg ville aldrig købe noget, som Fie Laursen lagde ud  

A: men det er bare sjovt ik? Har I tænkt hvem det er, der køber noget af det hun reklamere for. Hun 

reklamerer jo hele tiden  

N: ja det er rigtigt får hun noget ud af det overhovedet. Hun har jo også reklameret for noget beauty 

også, hvor hun prøvede at lægge det og det så bare så klamt ud og så den der video der, altså det er 

sådan noget, jeg bliver virkelig irriteret over. Når du så skal lave reklame, så kan du i det mindste 

godt rydde lidt op eller eller et eller andet. Altså gør det i det mindste i dagslys. Hvis du fx bruger 

en læbestift, altså det er sådan noget, der irriterer mig 

As: hun gør det nok kun for pengene  

N: ja det føler man  

A: måske er det de unge, der køber det  

N: hun skifter også meget mening hele tiden, så man er sådan hvad skal man tro på?  

A: man altså hun er jo pisserig har jeg hørt så hun må jo tjene et eller andet på det  

I: Her er nogle uddrag af tre forskellige instagram profiler og nogle beauty influencers. I kan 

bare lige kigge lidt på dem og læse captions, hvis det er noget I har lyst til.  

*de kigger og læser*  

As: hmm dem her kender jeg så ikke rigtig  

A: nej heller ikke mig 

I: det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, I behøver ikke kende dem  

As: når altså jeg kender jo selvfølgelig godt mærket. De prøver på dyr, Bobbi Brown  
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A: når så det skal du ikke have noget af   

As: nej der er jeg altså ude  

N: gør Benefit også det? Og Fenty?  

As: det ved jeg ikke, jeg ved bare, at Bobbi Brown gør. Jeg ved selvfølgelig ikke om de stadig gør, 

det kan godt være, at de har ændret det.  

N: jeg bruger Fenty’s foundation. Ikke den matte  

I: Hvad er jeres umiddelbare tanker om det her influencers og deres profiler? Det er et lille 

uddrag, men lige umiddelbart hvad slår jer?  

As: de er da flot sat op tænker jeg. Det ser da virkelig godt ud. God kvalitet  

A: og det er jo sjovt for det skal se sådan lidt causal ud med dem alle tre. Sådan “orv jeg har lige 

brugt den her og jeg har været så glad”, eller sådan fx ham der (Bailey red.) “I so honored” og så er 

det noget med øjenbryn  

N: ja altså jeg føler lidt mere, at han der (Bailey red.) reklamerer fordi han ligesom viser sig selv på 

det her billede og i caption at han ligesom er talsmand og er blevet udvalgt som en eller anden 

spokesperson for brandet (det lysersøde billede)  

A: det ikke det der billede jo  

N: nej ikke i det der billede  

A: der ville man ikke have den tanke. Det ville jeg i hvert fald ikke være klog nok til at gætte, at 

han var spokesperson. Men det der ville jeg 100 procent også, der ville man nok godt kunne se det  

N: nu ved jeg heller ikke, hvad det der hashtag betyder #benefitbrowsearch can’t wait to be king of 

our third brow search of this weekend, så står der “our” altså så kan man jo godt sådan lidt tænke, at 

han arbejder for dem mere end sådan bare promovere et produkt 

A: når ja  
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N: men det er også det eneste, hvis man bare lige kiggede på det hurtigt, kunne man godt tænke, det 

bare var noget han lavede ik?  

A: jo lige præcis  

N: også hende her altså bbproamy bruger også ”our last show of the year”, så kan man også tænke 

at hun har en eller form for relation til Bobbi Brown  

A: ja 

N: men det er sådan lidt, så prøver de måske at bruge lidt af hendes identitet eller det ved jeg ikke 

til at reflektere det på deres egen ved at skrive our i stedet for I eller sådan noget ik  

A: det er også som om det har mere troværdighed med sådan vores og vi. Altså som en gruppe 

sådan vi står inde for det her  

N: præcis  

A: ja altså når de siger vi om sig selv og brandet. Men jeg tænker faktisk det fungerer, hvis jeg så 

det der først, hvis jeg tænkte, jeg skal ned og have noget ny makeup noget browsearch og så ham 

der (Bailey red.) og var sådan ok fed fyr, han kan godt finde ud af lægge det og så så det der billede 

bagefter (det lyserøde), så ville jeg nok faktisk i højere grad have interesse i det der mærke (benefit 

red) faktisk end hvis det var omvendt. Fordi jeg ville synes det var ligeså kitsch hvis han var sådan, 

altså hvis det var helt tydeligt eller sådan skåret ud i pap sådan ”jeg er talsmand for det her”, så der 

er jo noget skjult altså jeg ved det er jo ikke skjult reklame men altså det der med, at man bliver 

lirret mere ind  

N: jeg kan godt se, hvad du mener. Hvis man tager det her billede først og så det her efter, jamen så 

kan det her billede efter for en betyde ok han har stor relation til brandet og han har brugt det meget 

og har stor kendskab til det hvorimod hvis det her var først (lyserød) så er det sådan ok han bliver 

betalt for det og så ok han bliver nødt til at lave et look fordi han bliver betalt for det 

A: lige præcis  

N: altså de her to kvinders (produktbillede ono og conway) billede ik det er jo typisk reklamebillede 

meget klassisk synes jeg også        
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I: Så har vi nogle makeup looks fra de her tre forskellige profiler. Igen kan I bare lige dele 

dem lidt rundt 

*kigger og læser*  

A: når der er han igen  

N: mmh prøv at læs det der så er man sådan what har han alt det der på  

A: ej det er meget sjovt faktisk, den måde han skriver det på  

A: men der skriver hun hvad det er for et mærke? Det skriver hun jo faktisk ikke på nogen af 

billederne. Der reklamerer hun jo faktisk ikke  

As: nej det er da rigtig nok  

A: med mindre at… altså hun skriver faktisk ikke noget. Jeg ved ikke om når det står i hendes bio 

og det så er  

N: med hende her (conway red.) står der Bobbi Brown på det ene billede i hvert fald og her står der 

også Benefit på begge to af hans 

I: hvad synes I om deres evner til at lægge makeup?  

Alle: det her er sindssygt flot (Onos makeup looks)  

N: hende her Amy her er, der er det her helt neutral og der er jeg sådan det her kan jeg godt gøre 

selv  

A: men altså har hun makeup på?  

N: ja her er hun sådan on sundays we wear minimal  

A: ej jeg misforstod det  

As: det her er altså lidt sjovt ik altså han er jo en mand  
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N: ja man ikke helt relatere til det ligeså meget. Men i hvert fald med Amy der tænker jeg det her 

kan jeg lave selv, det her er ikke så vildt (Bailey) men så tænker jeg det der wow (ono). Det er 

virkelig uden for ens comfort zone  

A: ja det er jo også nogle vildt flotte farver synes jeg  

As: ja det er det  

A: altså sådan det er også formen men det er også det der med at det klæder hende også enormt godt 

altså det spiller bare  

I: Kunne I finde på at søge inspiration hos nogle af de her profiler fx hvis I skulle lave bryn eller et 

fest makeup look eller minimal sunday eller halloween?  

As: altså jeg ville da ønske, at jeg turde fyre den af med den derovre med farverne (ono) men jeg 

tror aldrig jeg ville. Måske hvis der var en, der lagde det på mig og så jeg skulle noget rigtig fint 

altså jeg skal ikke bare ned og handle  

N: jeg tror også mere jeg ser alle de der videoer bare for underholdningens skyld. Så kan det godt 

være det ligger tilbage i mit hoved sådan når ja man skal huske at blive contour heroppe fordi de 

sagde hende der eller et eller andet i den stil  

A: men så samtidig synes jeg faktisk da hende her (conway red) lavede den der makeup class på 

forrige billede så var jeg sådan orv det kunne da være, at man lige skulle prøve det. Hvis man gav 

det et skud og sådan altså jeg ser hende som en troværdig person til at lære mig det. Altså jeg ville 

da have interesse, hvis der var nogen, der sagde sådan her ej vil du ikke med til den her gratis 

makeup time med hende her  

N: Sephora holder gratis makeup timer hver torsdag i Frederiksberg centeret    

As: du kan også tage til masterclass hos Irina. 1500,- haha  

A: ellers tak det er bare penge jeg aldrig nogensinde får til deet  

As: lige præcis  
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I: Hvad tænker I i forhold til hvis I bare ville se det her som at være underholdning? Som fx 

at se en tutorial fra hende eller ham - ville I tænke over produkter, de bruger som i “det 

kunne jeg godt tænke mig at købe”? Tænker I over det, når I ser sådan nogle videoer?   

A: Det er faktisk sjovt, fordi vi to havde en samtale om sådan noget Acutain kan du huske det? Og 

det er sådan noget med Arden Rose og jeg synes faktisk, at den video ikke lige… og nu er jeg 

måske lidt off topic - er det i forhold til dem her?  

I: Ja eller bare i forhold til generelt makeup tutorials  

As: jeg tænker faktisk ikke så meget over, hvad de bruger eller om det er det rigtige det er kun 

hvis…  

N: jamen hvis der er et eller andet hvor de er sådan wow! Det her det er total out of the ordinary det 

her bliver mit nye go to product, så kan jeg godt blive sådan lidt hmm hvad er det for et produkt 

specifikt de er helt amazed over. Hvis de bare er sådan det er rimelig standard, det fungerer fint så 

er jeg bare sådan ja ja så tænker jeg ikke så meget over det. Men hvis det er et eller andet der skiller 

sig helt vildt meget ud, så kan det godt være, jeg lige tænker over det. Hvis der er noget jeg sådan 

lige mangler eller lidt utilfreds med  

A: jeg tror faktisk jeg bider mærke i, hvis det er sådan produkter, der er sådan ja på en eller anden 

måde virker rene eller hvis det er parfumefrit eller det er vegansk eller et eller andet så tænker jeg 

måske orv det kunne godt have en større interesse. Jeg synes sådan det etiske aspekt, hvis det bliver 

fremhævet meget…  

As: ja  

A: så ville jeg da, så har jeg da overvejet det et par gange  

N: ja og tænkt om man skulle skifte nogle af alle de produkter man bruger ud  

A: ja lige præcis, for så tænker man nemlig over det man bruger selv  

I: hvad med sådan er I nogensinde blevet inspireret af nogle tutorials ift at prøve noget nyt? 

Altså skubbe jeres faste makeup rutiner ud i noget nyt? Prøve noget andet, lægge en anden 

form for makeup 
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As: altså det var nok da jeg var yngre, der blev smokey eye fx lige pludselig en ting, der skulle ske  

N: ja der så jeg også tutorials for at lære...  

As: det gjorde jeg også  

N: altså ikke bare for underholdningens skyld men for at lære fordi man ikke rigtig vidste så meget 

om det  

As: lige præcis  

N: men det er ikke ligeså meget i dag, altså jeg tror nogen gange hvis jeg ser noget hvor jeg er 

sådan wow det ser mega fedt ud, så kunne jeg godt. For nogle uger siden, der prøvede jeg mig af 

med sådan en dobbelt eyeliner den ene med sort og den anden med sådan en hvid sølv glimmer på 

og det var fordi jeg følte mig inspireret af det jeg havde set  

A: jeg kan huske den der periode hvor lipliner virkelig var en ting, der gik jeg faktisk i matas og var 

sådan her har I sådan en lipliner og så var han sådan jeg lægger det lige på dig, og så var han sådan 

vil du have Kylie læber eller dine egne læber og så var jeg sådan Kylie læber  

N: hahah  

A: jeg skulle bare gå ud sådan og det var bare så pinligt. Jeg sagde jo bare ja lad os putte hele 

showet på fordi det ser jo super fedt ud, men så viste han mig det i spejlet og så var jeg sådan ok det 

var ikke liges sådan jeg havde tænkt det 

As: det ligner ikke Kylie  

A: nej  

*alle griner*  

As: også fedt han spurgte sådan Kylie læber eller almindelige læber 

N: ja det er sådan noget man kan relatere til når man skal prøve noget nyt  

I: Nu får I lige tredje runde her. Det er lidt mere privatebillder fra deres Instagram profiler, så her 

får I et inblik i deres privatliv  
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A: popping different kinds of bottles this year. Grinern 

I: Nu er det selvfølgelig et lidt begrænset udvalg I har her, men hvad er jeres indtryk af det 

her influencers som privatpersoner?   

As: Jeg synes faktisk ikke ham her (bailey) skiller sig så meget ud  

N: det er meget opstillet (billedet med den gule mur). Altså det er jo bare for at vise han stil, men 

der er så mange af den slags billeder der ik? Ok ligthning, har lige fundet noget virkelig basic tøj 

frem i forhold til sådan det der regnbue makeup han lavede så er det her ikke lige så flamboyant, 

hvis man kan sige det  

A: nej han er mere nedtonet her. Jeg synes bare stadig han har sådan en meget frisk attitude 

N: mhh, men når man så læser captions så kommer man jo sådan lidt tættere på. Det der er sådan 

hvor han skal giftes (gult billede) og så det andet i forhold til hans far   

A: det er rigtigt  

N: men sådan rent billedmæssigt så er det måske lidt kedeligt at kigge på  

A: også hashtagene de er sådan lidt kedelige  

N: hvor her føler jeg, at man kommer lidt mere ind synes jeg. Altså det er en story så man ved hun 

har været der og så bare lagt den ud. Det er ikke noget med at redigerer det hele eller whatever. Og 

det der (onos øjenbryn) det er også lidt sjovt, altså alle kan relatere til de der tynde øjenbryn  

A: ja de der tynde 00-er øjenbryn, det kunne jeg også godt lide. Hun ligner sådan en 20’er model  

N: ja tænkte også lidt er det et billede af hendes mor hun har lagt ud eller hvad. Det synes jeg er lidt 

mere personligt  

As: jeg synes nu også at det her er meget mere personligt (peger på opslag om Conways graviditet). 

Altså øhh jeg synes bare det er meget federe at følge med i store begivenheder i deres liv, for så har 

jeg det sådan, at så føles det, som om det lige så godt kunne være min søster. 

N: mmh  
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As: som det kunne være en eller anden instagrammer  

N: jeg ved ikke jeg bliver også lidt irriteret altså prøv at se perfekte hvide tænder begge to, de har 

sikkert bare fået det hele sponsoreret  

A: er det sponsoreret?  

N: nej jeg ved det ikke, altså men de har sikkert fået noget med tænderne sponsoreret 

As og A: nååår  

N: ja og så det her billede (det ude foran en butik), så skriver hun tak til de her personer og de her 

personer for at gøre alle de her ting for mig  

As: ja det er nok sponsoreret  

A: det der er ikke  

N: nej  

A: det står der i hvert fald ikke noget om gør der?  

N: nej nej  

As: nej men tænderne kan jeg godt støtte  

N: også den foran butiksvinduet med navnet er med også  

A: jeg føler at jeg af alle tre kender hende her bedst (ono) selvom jeg ikke engang kender hende  

N: jamen det føler jeg også  

A: også det der med at ligge ned (onos no makeup billede)  

N: ja sådan jeg har ikke noget makeup på  

A: det synes jeg kan et eller andet  

N: ja man kan relate  
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A: hvis jeg så sådan der ud hver gang jeg vågnede op så ville det være vidunderligt  

I: ville I være interesseret i at følge dem som privatpersoner? Er der noget af det, der tiltaler 

jeg ift. At følge med i deres privatliv?  

N: jeg er begyndt at følge ono efter jeg blev fortalt om hende. Hun er meget cute også sådan her 

forleden dag var hun sådan ej jeg ved ikke, hvordan man bruger tiktok og det er der sikkert mange, 

der ikke ved. Det synes jeg var meget sjovt. Men det her føler jeg er alt for basic til mig (Bailey 

red.). Det er ikke noget, der skiller sig ud for mig  

A: men det er også det der med om de har en personlighed, altså om man synes de er spændende 

eller sjove og ham der siger mig ikke noget han virker meget distanceret stadig eller meget sådan ja 

det kan også være, at han bare er sådan der. Hvis han skrev lidt mere om sig selv så kan det være 

man var mere sådan ok det er faktisk en persons liv jeg kommer ind i  

N: men jeg tror også at jeg tænker tilbage på de der makeup looks, hvor hende hers makeup looks 

bare var lidt for kedelige til mig (conway) sådan meget standard. Det behøver jeg ikke at følge jeg 

følger allerede rigtig mange life blogs fra danskere, hvor jeg synes man kommer lidt tættere på fordi 

så er det steder man selv kender  

A: der er også mange, der deler meget synes jeg. Altså af sådan nogle bloggere, hvor jeg er sådan 

hold da op vi kommer tæt på  

N: ja altså jeg behøver ikke at se du ammer ti gange om dagen    

A: nej eller sådan hvor de deler deres dybeste hemmeligheder altså det er jo også mega vildt og jeg 

håber folk får det bedste ud af det. Jeg tænker også at der er vildt mange konsekvenser forbundet 

med det der at dele så meget altså…  

N: jeg kan huske for langt tilbage, nu er hun så blevet offentlig, men der var der hende der 

Tinderslut-blog som jeg fulgte for hun var anonym så hun fortalte bare alt lige fra leveren, hvem 

hun havde været sammen med, hvad hun lavede i weekenden alle mulige ting man måske ikke ville 

dele, hvis ens navn stod på ik så alle ens venner og familie kunne se, hvem man havde været 

sammen med i weekenden det synes jeg var meget nice…  

A: er hun så gået offentlig nu eller hvad?  
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N: ja hun er hun gået offentlig, jeg følger hende ikke nu faktisk. Jeg læste kun hendes blog, da den 

var anonym…  

A: det er jo meget sjovt…  

N: mmh nu har hun så fået barn med en som man ligesom fulgte med i, som ligesom er hendes 

bedste ven  

A: er det den der Tinder-baby der?  

N: nej det er noget andet  

A: når okay  

N: hun har ikke været anonym tror jeg - hende her hed Tinderslut  

A: ja  

As: Tinderslut…  

N: som bare gik på så mange dates og havde sex med alle mulige… meget sjovt  

A: jeg føler det dæmmer et eller andet for mig. Hvor hun beskriver de der dates ik og kalder dem 

alle mulige navne ik?  

N: ja!  

I: Okay, de her tre Instagram-profiler I har kigget på nu, præmissen for alle tre influencers 

er, at de er ansat på fuldtid hos én beauty virksomhed eller en makeup virksomhed. Vi har 

Priscilla Ono der er for Fenty Beauty, Jared Bailey som er for Benefit Cosmetics og så Amy 

Conway som er for Bobbi Brown. De promoverer så kun denne ene virksomheds prodkter og 

bruger selvfølgelig kun makeup fra dem, de kan godt promovere andet fx hudplejeprodukter, 

tøjmærker, whatever men når det kommer til makeup, så arbejder de for og bruger kun det 

ene brand. Ændrer den her præmis for deres influencer-status noget som helst ift jeres 

opfattelse af dem som influencers?  

N: jeg ved ikke, jeg tror måske fordi jeg så har en eller anden form for relation til Fenty Beauty så 

jeg har set mange videoer med andre, der anmelder det og når jeg bruger det selv, så tror jeg bedre 



 172 

jeg kan lide Priscilla. Eller andet de andre, Benefit bruger jeg også til mine øjenbryn og sådan noget 

men det ved jeg ikke, det er bare ikke ligeså…  

As: jeg tænker bare, at det er et arbejde de har, og så er de ansat i forskellige koncerner så for mig 

er det fint, at de kun reklamerer det ene brand. Det ændrer intet, synes jeg. Jeg synes det er helt fint, 

at de holder sig inden for den ramme, de sikkert skal.  

N: ja… men altså man kan jo altid godt tænke, at hvis de kun må bruge de produkter, hvordan ved 

vi så, at de er de bedste?  

As: ja ja præcis så er det så…   

N: når man tænker mere over det…  

As: så bliver man lidt kritisk overfor det ik? Altså du bliver også betalt hver måned for at sige, at 

det er noget lækkert makeup  

I: Synes I der er forskel på, at man bliver betalt for eller at man arbejder for en virksomhed 

og kun sponsorere det brands produkter eller om man bliver betalt af 15 forskellige 

virksomheder på en måned fx og sponsorere dem alle sammen – Er der forskel på antallet?  

A: ja godt spørgsmål. Jeg tænker det der med altså, der er noget mere selektivt i, at de sponsorere 

15 forskellige produkter, hvis de vælger det selv. Altså hvis det er en blogger, der bliver sponsoreret 

af 15 forskellige, er det sådan?  

I: Ja  

A: Ja okay, jamen så tænker jeg bare, at så har de i hvert fald tilvalgt de virksomheder i højere grad. 

Men det har man jo også, hvis man er ansat hos én…  

N: ja men her igen så tænker jeg danske store (vs.) udenlandske igen ik fordi danske føler jeg bare 

sådan uhh gratis ting og jeg bliver betalt samtidig, så os bare få dem alle sammen ind på den måde, 

føler jeg. Hvorimod de udenlandske de kan tage dem ind og så sige egentlig lidt, hvad de vil uden at 

krænke virksomheden fuldstændig. For der tænker jeg også i de baner altså, så er de danske måske 

lidt mere…  

A: de tager måske bare lidt mere det hele  
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As: jeg tænker bare fx på sådan en som Camilla Frederikke. Jeg synes hun gør det godt og hun 

prøver jo alt. Jeg kan godt se, at hun bliver sponsoreret af rigtig mange men ja jeg synes bare stadig 

at hun kan et eller andet, altså hun ved jo noget…  

N: mmh men jeg føler bare, der er så meget filter på  

As: ja det er der nok også…. Altså jeg synes bare virkelig hun kan et eller andet  

N: ja hun er dygtig, det synes jeg også…  

As: ja hun er sindssygt dygtigt  

N: men jeg synes også bare hun er en irriterende person  

As: ja hun er også…  

N: hah jeg ved ikke hvorfor, jeg ved ikke, hvad det er  

As: hun er kørt helt op i et gear vi slet ikke skal op i  

N: altså hun føler den lidt måske  

As: hun tror hun er noget, hun ikke er. Hun tror jo hun er en af de store  

I: Synes I det er mere… Hvad er mest troværdigt at blive betalt for at sige noget godt om 15 

brands eller blive betalt for at sige noget godt om ét?  

 A: jeg tror jeg er sådan her, hvis du kan putte dit navn på det, så synes jeg det er ret troværdigt  

As: ja  

A: altså med hende der Priscilla Ono fx…  

I: altså kun at gøre det med et?  

A: ja med ét. Det er sådan det der med altså du sætter hele dit liv og rygte eller hvad man siger på 

dét mærke, så må du da også kunne lide det og tro på det. Altså det kan godt være, at du får røven 

fuld men du skal bruge det på dit ansigt hver dag…  
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As: ja jeg er meget enig… 

A: fx ligesom med ham her (Bailey red.) altså han snakker virkelig meget om Benefit, altså det er 

nærmest i alle hans opslag og han har gjort det i så mange år osv.… Så tænker jeg bare sådan… 

altså hvad hvis han bliver fyret? 

N: altså tænker du i forhold til hans mening om Benefit? 

A: nej altså mere sådan… hvad ville han gøre? Altså det virker virkelig som om han elsker det 

brand, men hvis så han ligesom blev fyret, hvad ville han så snakke om? Det virker lidt som om det 

er det eneste, han rigtig snakker om… ville han lige pludselig anbefale alle mulige andre brands’ 

produkter, det tror jeg ikke 

As: ja det har du egentlig nok ret i 

A: ja altså jeg synes også at fx Priscilla… Altså jeg ved ikke hvorfor men jeg føler bare, at hun er 

lidt mere sin egen person. Ham her (Bailey) er meget sådan ”Benefit, benefit, benefit”, hvor hun har 

lidt mere fokus på, hvad hun sådan selv kan og ja så gør hun det så med Fenty produkter… ja jeg 

ved ikke…  

N: det kommer også an på, hvor de var før så ik? Altså hvis de havde etableret et navn inden for 

beauty branchen inden og så efterfølgende så…  

A: ja så virker det mindre  

N: der synes jeg måske det virker mere troværdigt  

A: mere troværdigt?  

N: ja hvorimod hvis de bliver kendte igennem brandet agtig så føler jeg bare, at de kun er brandet 

hvorimod hvis de havde et navn før, ligesom fx Ono, så er det der, hvor deres navn har en værdi ift 

at jeg stoler mere på hvad de fortæller mig 

A: mmmh  

N: altså for dem selv og andre  

A: fordi de har tilvalgt det  
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N: ja og så har gjort det som et tilvalg fordi de rent faktisk kan lide det og gerne vil altså reflekteres 

i det  

I: I siger, at Ono er mere troværdig – men betyder det, at I synes, at hun af den grund 

repræsenterer det brand, hun er ansat for bedre end eksempelvis de to andre (Bailey og 

Conway)?  

 

As: hmmm  

A: Nej det synes jeg ikke…  

N: nej altså det ved jeg ikke, jeg tror faktisk ironisk nok, at de (Conway og Bailey) nok lidt mere er 

brandsene og sådan…  

 

A: ja altså jeg tror, de ånder og lever for de brands, hvor Ono nok mere bare kan skifte til et andet 

brand, hvis hun nu fik chancen eller sådan lysten til det  

N og As: mmmh   

As: det er rigtigt  

N: mmh men ja ift danske (vs.) udenlandske så følger jeg bare der er så mange danske, der er 

utroværdige  

As: jaja 100  

N: altså jeg mister trust i danske influencers efter der er kommet så mange af de der danske reality 

influencers føler jeg altså de nye reality influencers ik fordi der er så mange hele tiden  

A: jeg synes altså efter jeg læste, at hende der Geggo er den der tjener mest så synes jeg faktisk 

alligevel at hun har lidt mere troværdighed  

N: hun kan vælge og vrage lidt  

A: de er rige ik altså hvis…  

N: hun er ikke økonomisk afhængig af at skulle have partnerskaber med nogen hver måned 
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A: nej  

N: men så tager hun dem hun kan stå inde for ik  

A: jo præcis altså de der Paradisoer hvor de er sådan børst dine tænder med kul og så bliver det helt 

rent og hvidt  

N: mmh  

A: hvor man er sådan ej! Det har 14 andre gjort, det skal jeg ikke ned og bruge mine penge på… det 

skal jeg ikke bede om  

N: nej de er så utroværdige de der reality deltagere også fordi man kan se den enes story og så den 

næste når det var det samme  

A: ja  

N: hvor det bare er virkelig intensiv markedsføring gennem de der reality…  

A: ja  

I: har det faktum, at de her tre har valgt at arbejde for én virksomhed nogen indflydelse på 

jeres opfattelse af brandet, de arbejder for?  

A: jeg tænker det jeg ved om Fenty det er, at det er Rihannas mærke og jeg ved at det har fået meget 

ros for at det ligesom også er til de helt mørke piger altså der har de også makeup og det har været 

et mere bredt felt af produkter end mange andre brands og derfor synes jeg faktisk, at det ringer helt 

klart med hende her (Ono) fordi jeg synes hun er lidt en atypisk model for det…  

N: ja det er rigtigt…  

A: hun er sådan en stor pige…  

N: plus size  

A: men sådan sindssygt flot det er jo ikke sådan at… altså plussize er et forfærdeligt udtryk men jeg 

synes bare at det giver Fenty lidt mere sådan troværdighed, eller man tænker sådan ok det er fedt, at 

Fenty står for det og rent faktisk sætter piger i front, der er atypiske 
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N: men hvordan har du det så ift at der er en hund på det her billede?  

As: øhh bare den ikke får makeup på  

A og N: ja haha  

N: bare sådan hvordan kan hun…  

As: ja jeg tror så kan det være de har lavet det om  

N: ja jeg ved det heller ikke  

As: jeg ved bare at øhh jeg er bare ikke vild med, hvis man skal prøve det af på dyr det er det eneste 

jeg har en holdning til  

N: bare sådan ja hvis… hvorfor er hun så talsmand for det  

As: ja hvis hun er dyreelsker og har en sød lille hundehvalp… og de så tester…   

N: ja præcis jeg vidste ikke, at de var…  

As: nej   

N: eller om de gør det eller ej… det er lidt sjovt men her så jaa (Bailey red.) så kan man jo også 

sagtens snakke i de der inklusion-baner ja det ved jeg ikke… han er nok homoseksuel tænker jeg  

As: ja det kunne han godt være… også det her billede med Pride  

A: når ja Pride  

N: de måske henvender sig til mande-segmentet gennem ham 

A og As: ja   

N: for at få flere mænd til at… 

A: ja der er kommet mere mande øhhh  

N: til at bruge makeup. Altså selvom det godt stadig kan se naturligt ud som fx med ham ik? 
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A og As: jo  

I: så får I sidste runde af billeder her har vi nogle lidt mere traditionelle beauty influencers, 

som arbejder med alle mulige forskellige brands og promovere alle mulige forskellige brands   

A: ej er det Kim K?  

I: var? Når nej det er det ikke, der står navnet på dem heroppe, hvis I er i tvivl  

As: er de kendte dem her?  

I: det er bare nogle influencers med tilstrækkeligt store følgerskare  

N: ja du kan også se det på likesne. Hende der har 41.000 nice  

A: hende her har kun 1400  

I: ja de er i lidt forskellige grupper, der er nogen der har mange og der er nogen der har lidt færre  

N: det er jo også forskellig for postet ik  

A: det er rigtigt  

I: så kan I lige kigge lidt på dem  

A: er det ikke den samme person det der?  

N: haha ej ja de ligner alle sammen hinanden  

I: det er tre forskellige  

A: ej det er også bare sådan en rigtig irriterende far kommentar de ligner jo alle sammen hinanden  

*de kigger og læser*  

I: middelbart synes I så, at de her tre influencers, som er mere traditionelle beauty 

influencers, adskiller sig på nogen måde fra de tre andre, vi har kigget på?  

As: altså som jeg sagde lige før, de her tre ligner jo hinanden  
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N: ja  

As: jeg synes ikke de skiller sig ud på nogen måde ikke fra dem vi så før de kan noget helt andet  

A: altså skiller de sig ud fra hinanden?  

I: nej fra forrige I har kigget på  

As: jeg synes ikke lige jeg kan se noget  

N: næh det er sådan…  

As: det ved jeg ikke  

N: helt usikker  

As: ja haha total usikker  

A: nej det synes jeg ikke 

As: nej altså de laver jo det samme altså. For at være helt ærlig, hvis du viste mig en af dem 

(influencer-ansat-hybrider) og en af dem (tradtionelle beauty influencers) i samme kategori, så ville 

jeg ærligt talt ikke tro, at der var nogen forskel…  

A: ja jeg synes heller ikke…  

N: nej de minder meget om hinanden ift det de lægger op og siger…  

N: men der er hun også hende her mini… (Rahman red.)   

A: men jeg tror også det med at de ligner hinanden… de falder jo lidt i en masse af de flotte 

mørkhårede sorthårede Kim Kardashian agtige 

  

N: mmh  

  

A: ligesom Priscilla Ono synes jeg som altså type bare står meget mere ud  
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N: ja altså de er lidt mere sådan unikke. Også fordi Ono er sådan lidt stor i det og hende her 

(Rahman red.) har hele det her mellemøstlige look. 

  

As: ja præcis   

  

I: synes I det er fedt, at de skiller sig ud? 

  

A: ja altså jeg synes det er meget fedt, at de er sådan… altså at de falder lidt mere udenfor det 

klassiske skønhedsideal 

  

N: ja så får jeg det da lidt bedre med selv 

  

As og A: ja fuldstændig  

  

N: ja her er de her meget det samme (peger på Kayla og Ruiz)… 

  

A: ja 

  

N: meget samme personer hvis man kigger på de her to sammen 

  

As: ja jeg tror, at det der og det der er den samme person (peger på Kayla og Ruiz) 

  

N og A: ja fuldstændig 

  

A: men hvis jeg lige skulle tænke så synes jeg faktisk at hende der husker jeg bedst det kan også 

være fordi hun var den første men det er med ham der den søde lillebror (Rahmann). Altså der er da 

alligevel et eller andet der er sådan er personligt igen som ja… står lidt mere ud  

  

N: hun skriver et eller andet med ja han er autist… man kan også bare se med hende her (Kayla 

red.), hvad der får flest likes altså sådan det her look har fået sådan 41.000 likes de andre har fået 

sådan mellem 8 og 11 (tusind). Det er ret vildt, hvor stor en forskel der er. Det er sådan folk, der 

følger hende, er makeup interesseret og vil gerne se flot makeup  
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A: vi vil ikke se flere selfies  

N: nej  

I: ift måden de promoverer de brands på, som I ser i opslagene, synes I så, at der er forskel på 

måden de promoverer det ift de andre, der arbejder for virksomheden? Hvis i lige prøver at 

læse lidt og kigger på nogle hashtags, tekster eller bare opstillingen i billedet  

N: altså jeg ved ikke, hvad hun promoverer med hendes autistiske bror her…  

I: nej det er mere ift deres makeup looks  

N: altså det her er også opstillet, altså der står også betalt partnerskab ik kan man sige hvorimod de 

andre jeg ved ikke jeg tror der er den der regel med, hvis man arbejder for ét brand, så skal der stå, 

at man arbejder for brandet og så behøver man egentlig ikke sige, at det er reklame altså hvorimod 

de her (de traditionelle red.) bliver nødt til det  

A: ja sige det direkte  

As: der er også mange flere hash… eller hvad hedder det taggede produkter for de bruger jo meget 

mere makeup  

N: lige præcis  

As: så der er jo mange flere…  

N: som lige skal sige, hvad de bruger ja det er rigtigt og så kommer der lige pludselig overflow af 

brands på en eller anden måde i hvert fald med hende her herover ik  

As: hvor ham her (Bailey red.) han tagger jo kun det han…  

N: Benefit  

As: ja Benefit haha jeg skulle lige finde ud af, hvad det var  

A: men der synes jeg hende her er meget sød, fordi hun har åbenbart lavet et look-a-like fra Dojo 

Cats Say so musical music video altså der har den sådan lidt mere, altså der er en mening med at jeg 
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har lavet det her look altså og så har jeg så lige oveni brugt dem jeg skal promovere altså sådan 

hvor man sådan ok der er en tanke bag, hvor de er andre bare er sådan lidt ok nu har jeg leget rundt 

og hov I skal også lige købe det her makeup  

I: hvad tænker du med det her som er mere… ift til teksten  

A: ja… det synes jeg er ret let at læse igennem eller det sådan jeg synes det er ret tydeligt at hun 

bare gerne vil sælge det der Coco & Eve (Ruiz red). Nu har jeg så ikke set videoen, det kan jo være 

det har en anden effekt, hvis man ser hendes hår og mange tænker okay det er mega glossy and 

smooth som hun siger det er. Men øhh altså jeg tror ikke jeg ville falde for det i hvert fald  

As og N: nej  

N: her der siger hun så til sidst click on the link in my bio to find your perfect shade altså efter hun 

har sagt sådan det her er vildt godt og jeg får alle de her benefits ud af det og sådan noget husk at 

klikke på linket det er også sådan der tænker jeg sådan lidt hmm så bliver det lidt meget reklame 

agtigt i stedet for folk måske selv proaktivt gik ind og søgte efter produktet fordi så handler det om, 

at hun skal have et bestemt antal klik og den virksomhed der ligesom har betalt for det samarbejde 

med hende skal se hvor meget de får ud af det ik altså de skal måle det via de der fucking kliks. Der 

synes jeg det bliver sådan lidt mere…  

A: ja det klinger lidt mere hult ik  

N: køb det nu køb det nu agtig vibe ik  

I: synes I det er anderledes ift de tre andre ift klik og køb nu køb nu viben?  

N: altså jeg ved ikke altså fortæller de præcis, hvad de bruger? Ja det gør de. Ja de fortæller bare, 

hvad produktet hedder i hvert fald hende her Amy (Conway red.)  

A: men der synes jeg faktisk de er mere… ej det er de faktisk ikke  

N: den her ene har skrevet hvad for nogle produkter hun bruger altså hvor hun remser det op, altså 

Bobbi Brown  

A: ja men her er det nærmest som om altså det her ik, så tager hun til Thailand, hvor hun også lige 

promovere et eller andet (Ruiz red.) og her, der viser hun bare et billede af sig selv (Onos no 
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makeup selfie red.) altså personlig her er kombineret med det der promoverings klik. Hvor det her 

er vitterligt bare et billede af mig selv, jeg er ikke ude på at reklamere for Fenty (Ono) og det synes 

jeg faktisk virker federe end der det med når vi skulle ikke kun vide, at du lige har været i Thailand, 

der var fordi du havde en hemmelig tanke bag eller sådan noget så det synes jeg faktisk kan mindre  

N: ja  

A: hvis jeg lige sidder og tænker over det  

N: måske er det også fordi man får lidt sådan en overflod af reklame på en eller anden måde, når det 

er så mange forskellige brands der kommer sådan hele tiden, det har man jo også set på sådan 

stories i hvert fald fra mange danske instagrammere, så kommer der en reklame og så kommer der 

en reklame mere og så en reklame mere. Altså når det er så mange forskellige så føler man sig 

måske bare lidt mere irriteret over det fordi så føler man det er endnu mere reklame end hvis man 

bare står for ét brand jamen så er det ligesom den samme reklame, der kommer igen og igen  

A: ja det er nemmere at sortere i 

N: ja ik det føler jeg i hvert fald  

A: det tror jeg faktisk også ville være min første sådan go-to  

N: ja ik så bliver man måske ikke så lige irritabel over det altså reklamedelen  

I: hvilke influencers, de mere traditionelle, eller dem, der er ansat for én virksomhed, tror I er 

mere ærlige og troværdige omkring de brands nu engang bruger? Og sådan hvad de rent 

faktisk synes om brandets produkter? Hvem af de to grupper tror I er mest ærlige omkring, 

hvor fedt et produkt, det her er? Dem der er ansat lang tid eller dem der er blevet promoveret 

for og…  

N: dem der er ansat lang tid. 

As: jaaa men de må også bare være gået ind i det med en følelse af, at det her, det kan jeg godt stå 

inde for  

N: mhhh  
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As: sådan det her det perfekte makeup- eller beautybrand  

N: også selvom der lige måske er en upser en gang imellem i produkterne ik  

As: trods det lige bliver prøvet af på dyr men ellers så er det mega fedt  

A: ja altså det er hele deres navn, der er på det der ene brand  

As: det synes jeg virkelig kan diskuteres for de her kan jo, altså dem der prøver mange forskellige, 

de kan jo kan jo virkelig sige noget altså pros and cons  

N: men jeg tænker hvis de bliver betalt, så må de vel heller ikke sige noget dårligt  

As: nej det er selvfølgelig rigtigt  

A: men altså hvis hun kan lave sådan et flot look, så må hun jo synes, at det er nice  

N: ja ja det tænker jeg også men jeg tænker hvis de bare får sendt produkterne og ikke har det der 

betalte partnerskab af en eller anden art, hvor de bliver nødt til at sige noget bestemt og bare får 

produkterne og hvor virksomhederne er sådan hey vil du ikke prøve det så må de vel sige hvad de 

vil agtig så kan de vel godt være troværdige. Men når der kommer det der med betalt partnerskab så 

altså jeg ved ikke, hvad det hedder, hedder det bare en gave, når de bare har fået produktet?  

As: ja det kan selvfølgelig godt være så skal de jo bare  

N: ja jeg tænker når det bare en gave, så må de egentlig sige lidt hvad de vil det eneste de ligesom 

kan komme ud for er så bare at de ikke får produktet en anden gang selvfølgelig ik  

A:  ja når så der er en gave og så…  

N: betalt partnerskab så kommer man med i en kampagne, det er ligesom det der med Fie og den 

der BBL 

A: med numsen?  

N: ja det der med numsen. Hun havde en vis kampagne-periode, hvor hun var nødt til at sige noget 

bestemt omkring virksomheden og alle de der bla bla bla og så lige så snart den sluttede så var hun 

sådan jeg synes det var uetisk at reklamere for… altså sådan…  
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As: ja så kom sandheden  

N: ja så føler jeg bare det er så utroværdigt  

A: og det er jo så der, hvor man kan sætte spørgsmålstegn ved alle influencers og alle deres 

samarbejder  

As: kommer de til et tidspunkt hvor de ikke står inde for det?  

A: er det bare fake reklame og promotion  

N: ja  

As: men der kan man da så også forestille sig at hvis en af de der er ansat bliver fyret, kommer 

sandheden så frem? Nej jeg… orv jeg synes det er svært  

A: ja man i øjeblikket altså fordi man tror på det fordi man er troværdig lige nu og det så kan ændre 

sig  

N: mhh men jeg tror også det er fordi jeg tænker over det og snakker om det, hvis jeg kiggede på 

det normalt sådan så tror jeg, at jeg i højere grad ville sige, at de her influencers var mere 

utroværdige (de traditionelle red.) altså fordi det tror jeg bare man er mere vant til at se og man har 

en holdning til det fra måske andre influencers, der har gjort det på en dårlig måde og som har været 

ude i sådan nogle issues og kriser og alle de her forskellige ting, så reflekterer det sig måske også 

lidt mere i de traditionelle  

A og As: mmhh  

N: altså i hvert fald for mit vedkommende  

A: men det er også igen, hvis man kender dem, altså jeg tror også jeg følger nogen som ikke er 

ligesom Fenty Beauty eller hvad hedder det Priscilla Ono som har alle mulige sponsorships men jeg 

har fulgt dem gennem mange år så jeg tænker sådan ok men hun virker bare som en troværdig 

person  

N: måske hvis de også før har sagt et eller andet negativt om et produkt og ikke bare siger, at alt er 

godt  



 186 

As: jeg tænker vel også hvis man prøver deres produkter og de altså… altså at det passer det de 

siger med at det går ikke af efter 48 timer så er det sgu da fedt  

N: ja det er rigtigt  

I: nu nævner du troværdighed altså at de er en troværdig person eller afsender, hvad gør en 

influencer troværdig?  

 A: jeg synes det er det der med at de godt kan være menneskelige det giver i hvert fald mig noget 

når jeg følger nogen. Fx hende der Emma Chamberline jeg nævnte i starten hun er blevet kendt for 

at være lidt et teen-idol med akne og hele balladen, men som så stadig promoter Louis Vuitton og 

tager til Paris til Fashion Week og jeg synes bare det er ret fedt fordi hun er så outspoken altså hun 

pakker det ikke men det er ikke på sådan en irriterende i am not perfect måde hun filmer vitterligt 

bare sig selv når hun ligner lort og det synes jeg er meget, altså det kan også blive for meget, men 

det synes jeg giver en eller anden form for troværdighed i højere grad fordi man er sådan ok det er 

din personlighed det er ikke bare et eller andet sådan facade  

As: ja  

N: sådan når man kommer lidt mere ind sådan behind the scenes  

As: hvis de deler mere end deres beauty altså deler noget af deres baggrund og deres personlighed 

så tror jeg også at altså det gør dem troværdige  

N: ja og likable altså det er nok derfor man følger med for ellers kunne de jo bare være en video 

man scrollede igennem på den der explore news feed altså side i stedet for ik  

A og as: jo  

N: så have man måske lyst til at følge dem  

A: eller tager sådan nogle lidt sjove temaer som menstruation op og sådan noget. Det gjorde hende 

der Arden Rose også på et tidspunkt med menstruationskoppen og sådan beskrev alle de der lidt 

klamme ting eller du ved sådan kropslige det er jo ikke klamt men de der ting ved det hvor man er 

sådan ok det har du jo også eller du er ikke bare en eller anden flot makeup person, det synes jeg 

også giver et eller andet fordi man er sådan ja  
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N: sådan det er ikke rigtig photoshop som mange andre gør ja nu er der jo også de der expose sider, 

fordi folk er så trætte af det  

A: når sådan noget med taljen der…  

N: ja fx Philines ben…  

A: hvad for noget med ben?  

N: Bendtners kæreste hendes ben redigerer hun bare meget længere og tyndere og Jodel som også 

bare er sådan anonym så folk kan skrive alt muligt lort om influencers fordi de ikke tør gøre det på 

deres profil ik. Jeg tror virkelig der er mange, som er trætte af det af influencers. Hele den der 

troværdigheds agtige legitimitet  

A: ja  

I: synes I det er vigtigt, at der er sammenhæng i det indhold de lægger op altså at de ligesom 

har en konsekvent retningslinje med nogle værdier også ift hvem de samarbejder med, hvad 

de lægger op af materiale og sådan? Er det vigtigt for jer, at der er sammenhæng i deres 

profil?  

N: jeg kan godt lide når de sådan prøver produkterne af først inden de går ud og laver reklame for 

dem. MigOgMinTinderBaby, jeg ved godt hun har lavet nogen ting som har været sådan lidt shady, 

men altså hun siger jo det der med, jeg prøver tingene af først og ser om det virker før jeg siger ja til 

at indgå et samarbejde med virksomheden hvorimod andre måske bare kan sige jaja det gør jeg da 

bare lige. Nu tænker jeg også lidt på reality ik som bare siger ja på forhånd fordi de skal have 

penge  

A: men fx det der med at vise sin personlige… altså ville du følge Irina hvis det var, at hun ikke 

viste noget om sig selv altså backstage altså hvis hun kun kørte makeup  

As: jeg startede med at følge Irina fordi hun var grinern altså den der Russian girl og så bossy i sin 

person men så var det bare fedt, at hun også lavede noget lækkert og hun prøver også Ole Henriksen 

af og alle mulige og hun prøver også inden hun reklamere og det synes jeg er er super fint.  
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I: hvad hvis beauty influenceren lige pludselig promoverede for en bestemt slankediæt med piller 

eller…  

As: vandkuren  

N: ja haha  

I: hvis en beauty influencer pludselig begynder at udtale sig om noget, der ikke handler om beauty?  

As: det synes jeg faktisk er ok bare det er sådan… altså jeg synes det var lidt voldsomt, da Fie 

Laursen reklamerede for sex legetøj når der er 10-årige, der følger hende ik. Men altså hvis Irina 

kom og flashede nogle lækre sommerhuse oppe i Nordsjælland altså det er okay det er ikke noget, 

der ødelægger noget for mig  

N: nej  

As: det er jo det de lever af  

N: for mig så handler det om det der med nu skal mig og familien lede efter nogle sommerhuse, 

altså det skal være i en bestemt kontekst som har noget med deres liv at gøre  

As: det ville ikke… 

N: altså fx nu, nu har hun fået hund og så ville det jo være helt normalt hvis hun reklamerede for et 

eller andet hunde ting altså det ville passe fint ind selvom hun…  

As: ja  

N: primært er beauty  

As: man ser jo også mange af de der beauty går til mommy altså så bliver de mødre og så skal de 

også lige reklamere lidt for mor-verden så altså det synes jeg faktisk ikke gør noget. Altså jeg 

tænker ikke ej nu skal jeg ikke have den øjenskygge for nu reklamere hun for… med mindre vi går 

ud i det ekstreme, det synes jeg er nej nej nej  

I: okay, jamen det var det. Har I andet I vil dele?  

Alle: nej, det var det  
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Bilag 3: Netnografi  
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Bilag 4: Interviewguide  
 

Interviewguide engelsk:  

1: Helt åbne, generelle spørgsmål om “traditionelle influencers”: 

Evaluerende start-spørgsmål: 

• What is a beauty-influencer? 

Beskrivende start-spørgsmål:  

• What is your relationship with beauty-influencers? 
• Hvis de ikke kommer ind på det selv: How often do you interact, share, like, 

comment, ask for advice, etc. 

Delvist beskrivende og evaluerende start-spørgsmål: 

• What qualities does a beauty-influencer need to have for you to follow them? 

Evaluerende start-spørgsmål: 

• What makes a beauty-influencer authentic? 
• Hvis de ikke selv kommer ind på det: What makes them unreliable? 

2: Introduktion af influencer-ansat-hybrid  

Here’s some content from three different influencer-profiles on Instagram (vi præsenterer de 
visuelle hjælpemidler).  

Beskrivende start-spørgsmål: 

• What are your immediate thoughts about these profiles/influencers? 

“Here are a few examples of the makeup-looks, which they have created (yderligere visuelle 
hjælpemidler) 

Evaluerende start-spørgsmål: 

• What do you think about their abilities to apply makeup/do brows? 
• Hvis de ikke selv kommer ind på det: Why are they/are they not skilled ad 

applying makeup?  
• Uddybende: Would you seek inspiration from any of them when you are to 

apply makeup yourself or buy new products? Why/why not? 

“Here are some posts they have uploaded, which shows their private life (yderligere visuelle 
hjælpemidler).” 

Beskrivende start-spørgsmål: 
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• What’s your impression of this influencer as private person? (Stil spørgsmålet om 
alle tre influencers) 

• Hvis de ikke selv kommer ind på det: What are the reasons for this? How 
would you describe them? 

Evaluerende start-spørgsmål: 

• Would you be interested in following their private lives? (or would you only like to 
see makeup-content?) Why/why not? 

“These three influencers are actually full-time employees at (Bobbi Brown, Fenty Beauty, Benefit 
Cosmetics) and work exclusively with this company’s products. The makeup-looks you have seen 
have been created using only that company’s products. These influencers obviously recommend 
other brands when it comes to skincare and fashion but work exclusively with one makeup-brand. 

 Evaluerende start-spørgsmål: 

• Does this change your immediate perception of them as influencers? Why/why not?  

Beskrivende start-spørgsmål: 

• What are your thoughts on these influencers working for one brand exclusively as 
opposed to collaborating with several brands?  

• Hvis de ikke selv kommer ind på det: Has the fact that have chosen to work 
for one company exclusively affected your perception of that brand? 

3: Sammenligning af de to typer  

“Here are three influencers who are not employed by one company. They make a living by 
collaborating with multiple makeup-brands.” (yderligere visuelle hjælpemidler)” 

Evaluerende start-spørgsmål: 

• How do these three influencers (traditionelle beauty-influencers) compare with the 
three influencers we showed you before? Are there any differences between the two 
types? 

• Hvis ja: How? Positive/negative/neutral? 
• Hvis de ikke selv kommer ind på det: Would you still follow both types of 

influencers? 

Beskrivende start-spørgsmål: 

• Are there any differences in the way the employed influencers talk about the brand 
compared to those influencers, who collaborate with different companies? 

• Hvis de ikke selv kommer ind på det: Which type of influencer seems more 
honest and credible about their opinions about the brand and products? 

• Uddybende: How does this affect your perception of the brand? 

Interviewguide dansk:  
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1: Helt åbne, generelle spørgsmål om “traditionelle influencers”: 

Evaluerende start-spørgsmål: 

• Hvad er en beauty-influencer?  

Beskrivende start-spørgsmål:  

• Hvad er jeres forhold til beauty-influencers?  
• Hvis de ikke selv kommer ind på det, så spørg ind til: Hyppighed af 

interaktion, deling, likes, kommentarer, spørge til råds, osv.  

Delvist beskrivende og evaluerende start-spørgsmål: 

• Hvad skal en beauty-influencer kunne, for at I gider at følge dem?  

Evaluerende start-spørgsmål: 

• Hvad gør en beauty-influencer autentisk? 
• Hvis de ikke selv kommer ind på det: Hvad der gør dem utroværdige  

2: Introduktion af influencer-ansat-hybrid  

“Her har I nogle uddrag fra 3 forskellige influencers Instagram-profiler” (vi præsenterer de visuelle 
hjælpemidler).  

Beskrivende start-spørgsmål: 

• Hvad er jeres umiddelbare tanker om disse profiler/influencers?  

“Her er et par eksempler på forskellige makeup-looks, som de har kreeret” (yderligere 
visuelle hjælpemidler) 

Evaluerende start-spørgsmål: 

• Hvad synes I om deres evner til at lægge makeup/lave bryn? 
• Hvis de ikke selv kommer ind på det: Hvorfor/hvorfor ikke er de dygtige til at 

lægge makeup? 
• Uddybende spørgsmål: Ville I søge inspiration hos nogle af dem, når I skulle 

lægge makeup eller skulle købe makeup-produkter? Hvorfor/hvorfor ikke? 

“Her er nogle opslag, som de har lagt op, der viser deres privatliv (yderligere visuelle 
hjælpemidler).” 

Beskrivende start-spørgsmål: 

• Hvad er jeres indtryk af denne influencer som privatperson (stil spørgsmålet om alle 
tre influencers)? 

• Hvis de ikke selv kommer ind på det: Hvorfor synes I som i gør? Hvordan 
ville I beskrive dem? 
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Evaluerende start-spørgsmål: 

• Er I interesserede i at følge med i deres privatliv (eller vil I kun se makeup-opslag)? 
Hvorfor/hvorfor ikke? 

 Nu fremlægger vi præmissen for deres rolle som “influencer”.  

“Disse tre influencers er faktisk ansat på fuldtid hos (nævn de tre forskellige 
skønhedsvirksomheder) og arbejder kun med den virksomheds makeup-produkter. De makeup-
looks i har set, er altså udelukkende blevet skabt med én virksomheds produkter. De anbefaler 
selvfølgelig andre brand når det eksempelvis handler om hudpleje og tøj, men de samarbejder 
eksklusivt med ét makeup-brand.” 

Evaluerende start-spørgsmål: 

• Ændrer dette umiddelbart på jeres opfattelse af dem som influencers? 
Hvorfor/hvorfor ikke? 

 Beskrivende start-spørgsmål: 

• Hvad tænker I om, at disse influencers har valgt at arbejde for ét makeup-brand 
frem for at sponsorere flere forskellige? 

• Hvis de ikke kommer ind på det selv: Har det faktum at de har valgt at 
arbejde for én virksomhed nogen indflydelse på jeres opfattelse af brandet? 

3: Sammenligning af de to typer  

“Her er tre influencers, der ikke er ansat for en enkelt virksomhed, men som lever af forskellige 
samarbejdsaftaler og sponsorater med diverse makeup-virksomheder (yderligere visuelle 
hjælpemidler)” 

Evaluerende start-spørgsmål: 

• Adskiller disse tre influencers (traditionelle beauty-influencers) sig fra de tre forrige, 
som vi viste jer tidligere (influencer-ansat-hybrid)? 

• Hvis ja: Hvordan? Er dette negativ/positivt/neutralt? 
• Hvis de ikke kommer ind på det: Ville I stadig følge begge typer influencers?  

 
 Beskrivende start-spørgsmål: 

• Er der umiddelbart forskel på måden de ansatte influencers snakker om det brand, 
de arbejder for sammenlignet med de influencers, der samarbejder med mange 
forskellige brands? 

• Hvis de ikke kommer ind på det: Hvilken type influencer virker mere ærlig og 
troværdig ift. hvad de synes om brandet og dets produkter? 

• Uddybende: Hvordan påvirker det jeres opfattelse af brandet? 
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Bilag 5: Instagram-opslag 

Relatability  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatability: Sårbarhed: Ono  
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Relatability: Sårbarhed: Conway   
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Relatability: Sårbarhed: Bailey  
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Relatability: Dialog med følgere: Rahman  
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Relatability: Dialog med følgere: Ono  
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Relatability: Dialog med følgere: Kayla  
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Relatability: Dialog med følgere: Conway  
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Relatability: Dialog med følgere: Bailey  
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Relatability: Dialog med følgere: Ruiz  
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Knowledge  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Knowledge: Makeup trends: Bailey  
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Knowledge: Makeup trends: Conway  

 
 
Knowledge: Makeup trends Ono 
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Knowlegde: Makeup trends: Kayla 
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Knowledge: Makeup trends: Ruiz  
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Knowlegde: Makeup trends: Rahman  
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Knowlegde: Makeup trends: Rahman  
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Knowledge: Information om produkter: Bailey  
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Knowledge: Information om produkter: Ono  
Hun siger i videoen: “Sometimes with a lot of glowy foundations I find that it makes the 
imperfections on the face stand out more, but this is not a glowy foundation [Fenty Beauty Pro 
Filter Hydrating Foundation]. This is a hydrating foundation, so your skin is actually gonna have 
this really beautiful sheen that makes it look healthy and more perfect, which is awesome” 
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Knowledge: Information om produkter: Conway  
Hun siger i videoen: “The formula is more coverage yet more lightweight [Bobbi Brown Skin Long 
Wear Fluid Powder Foundation]. And I mean for anyone who has absolutely loved this before 
you’ll know that you got a nice amount of coverage like it was quite sheer but the whole thing was 
that it was quite watery but this is a whole brand new formula and you can see that it gives you 
the benefits of a nice pigment and nice coverage for a really natural look yet it’s really really sheer 
and it feels like a tinted moisturizer and looks like a tinted moisturizer but it just gives the 
coverage of something a little bit more... “  
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Knowledge: Information om produkter: Ruiz  
 
 

 
 
Knowlegde: Information: Kayla  
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Knowledge: Information om produkter: Rahman  
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Helpfulness  
 
 

 
 
Helpfulness: Tutorials: Ono  
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Helpfulness: Tutorials: Conway 
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Helpfulness: Tutorials: Ruiz 
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Helpfulness: Tutorials: Kayla  
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Helpfulness: Før-efter-billede: Baliey  
 
 
 

 
 
Helpfulness: stilbillede: Rahman 
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Helpfulness: Inspiration til brugssituation: Bailey  
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Helpfulness: Inspiration til brugssituation: Bailey  
 

 
 
Helpfulness: Inspiration til brugstituation: Ono  
 



 243 

 
 
Helpfulness: Inspiration til brugstituation: Ono  
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Confidence  
 

 
 
Confidence: Termer: Bailey  
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Confidence: Termer: Conway  
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Confidence: Termer: Ono  
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Confidence: Termer: Ruiz 
 
 
 

 
 
Confidence: Termer: Rahman  
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Confidence: Termer: Kayla  
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Confidence: Ono 
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Confidence: Conway  
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Confidence: Bailey  
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Confidence: Kayla 
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Confidence: Ruiz  
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Confidence: Ruiz 
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Articulation  
 

 
 
Articulation: æstetik: Ono 
 
 
Continutiy  
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Ono: Faglige rødder: billede 1   
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Bailey: Faglige rødder: billede 2  
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Conway: faglige rødder: billede 3  
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Kayla: faglige rødder: billede 4  
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Rahman: faglige rødder: billede 5  
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Ruiz: faglige rødder: billede 6  
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Credibilty  
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Brand-building behaviors: Participation in brand development: Ono 
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Brand-building behaviors: Participation in brand development: Conway 
 
  



 276 

 
 
Brand-building behavior: Participation in brand development: Bailey 
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Brand-building behavior: Participation in brand development: Conway 
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Brand-building behavior: Participation in brand development: Conway 
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Brand-building behavior: Positive WOM : Conway 
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Glorificering og imitation af influencer-typerne 
 
 
 
 
  


