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ABSTRACT 
 
In 2016 the virtual influencer Miquela debuted on Instagram. For almost two years, people were 

speculating whether she was a real person or a fictional animated character. In 2018 the creators of 

Miquela the creators of Miquela, an organization called Brud, revealed that she was a robot. Since 

then, Brud has maintained and manifested the illusion of Miquela as an influencer on Instagram. Her 

success is, amongst others, reflected in the massive number of followers on Instagram and 

collaborations with famous brands such as Calvin Klein and Prada. However, recent literature and 

research indicate that influencers must appear authentic and identifiable i.e. relateable in order to gain 

success as an influencer. The question is, then, how is it possible for virtual influencers, such as 

Miquela, to represent authenticity and identification, when they do not exist? The hypothesis of this 

paper is, that these criteria may not be the fundamental cause or reason for these influencers’ success. 

Based on this assumption, this thesis seeks to investigate how to create a universe around a popular 

virtual influencer that appears authentic and identifiable.  

 

The framework of this thesis is divided into three analytical parts and a final discussion. First, it will 

be examined how a storytelling universe is created around the virtual influencer, Miquela. In this 

section we will analyze the structure and content of Miquela’s story on Instagram by exploring the 

various components that constitute and characterize her storytelling. Through this analysis, it is 

identified that Miquela’s storytelling universe consists of fundamental and well-known elements that 

generally make up a good story.  

 

Then we examine whether Miquela, in virtue of her storytelling universe, appears authentic. In this 

section, we analyze how the creators of Miquela strategically shape her identity and appearance, in 

order to make her seem authentic. Within this analysis, it is revealed that Miquela manages to mediate 

authenticity by means such as disclosing personal and intimate information, appearing on pictures 

with famous people, and posting content from real locations. As a result of her authentic appearance, 

the Instagram account of Miquela has gained more than two million followers and received 

Instagram’s verified badge, even though she does not exist.     

 

In the last part of the analysis, it will be examined whether Miquela, on the basis of her storytelling 

universe, appears as a character that other Instagram users can identify with. In this section we will 

analyze how Brud creates an illusion of interactivity between Miquela and Instagram users. This 



analysis revealed that by responding to Instagram users’ comments and showing mutual interest in 

her followers, signs of parasocial interaction between Miquela and other Instagram users were 

identified. Furthermore, this analysis allowed us to identify elements of a personal, relatable, and 

relevant character in her content to whom many users can identify with. 

 

Finally, the results of this paper will be discussed, in addition to how the applied methodology and 

theory has affected these results. Though Miquela’s primary presence takes place on Instagram, she 

is also an active member of other social media sites, such as Facebook, YouTube, and Spotify. 

Building on this, the discussion will further elaborate on the question of whether her appearance on 

these social media sites, in addition to her presence on Instagram, has affected her success as a virtual 

influencer.    

 

Based on this thesis, it is concluded that an authentic and identifiable universe has been created around 

Miquela through storytelling by incorporating a wide range of strategic communication tools and 

well-known elements. These strategies varied from stories such as fairy tales, movies, to journalistic 

news and good content on social media.  

 

From a personal point of view, this thesis serves as the basis for a broader understanding of the new 

phenomenon of virtual influencers as well as the root of their success. The insights and conclusions 

of this paper are considered a relevant extension of present research and understanding of the field. 

Furthermore, the results of this thesis may also be useful to companies and communication agencies 

that are considering collaborations with a virtual influencer or even creating their own.  
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1.1 INDLEDNING  

 
Vi oplever i dag et medielandskab under konstant udvikling, som bidrager til skiftende trends 

indenfor bl.a. marketing og kommunikation, hvortil storytelling længe har været en anvendt 

kommunikationspraksis. Dette skyldes bl.a. at vi mennesker af natur er historiefortællende væsner, 

som (u)bevidst opbygger vores liv gennem historier (Fisher, 1984). Vi lærer eksempelvis vores børn 

om verdenen gennem fortællinger og fylder vores liv med tiltrækkende, identitetsskabende historier 

om det vi putter i munden, det tøj vi går i og de velgørende formål vi støtter.  

 

Nutidens forbrugere køber således historien bag produkterne, og til at synliggøre og formidle disse 

historier, er kommunikation og storytelling vigtige værktøjer. Storytelling dvs. dét at fortælle 

historier, er ikke nogen ny kommunikationspraksis (Fog et. al., 2009). Det har længe været et redskab 

til netop at formidle budskaber på en måde, som får modtagerne til at engagere og involvere sig (Fog 

et al., 2009). Herudover er der indenfor forskellige religioner, i årtusinder blevet fortalt historier om, 

hvorfor mennesket er til og hvordan livet skal leves (Fog et al., 2009). Ligeledes har politiske 

personligheder, såsom Gandhi og Martin L. King med sit berømte citat “I have a dream” fortalt 

historier, som har haft betydning i mange menneskers liv (Fog et al., 2009). Storytelling har således 

længe været en anvendt kommunikationspraksis, der som belyst, ikke er begrænset til en bestemt 

genre, fortællestruktur eller tidsalder, men derimod kan benyttes af hvem som helst, når som helst 

(Fog et al., 2009).  

 

Med andre ord ligger storytelling dybt forankret i menneskets natur, hvor dét at fortælle historier er 

en måde, hvorpå vi forsøger at skabe mening med vores liv. Til det må vi finde ud af, hvad vi tror på 

bl.a. ved at omgive os med brands og produkter, som signalerer en bestemt værdi. Rationelle 

argumenter såsom pris, kvalitet og funktionalitet, er således ikke tilstrækkelig begrundelse for, 

hvorfor vi som forbrugere skal købe et bestemt produkt. Derimod efterspørges produkter, som 

samtidig tilbyder en særlig historie og værdi. Tiden, hvor bodylotion bare var bodylotion eller æg 

bare var æg, er for længst forbi. Vi legitimerer vores køb med hjernen, men køber i højere grad med 

hjertet (Fog et al., 2009). Det er følelserne, som tager over, når vi i stedet for normalt bordsalt, køber 

saltflager fra Middelhavet til den mangedobbelte pris. Det smager af det samme, men den oplevede 

værdi og fortælling er en anden (Fog et al., 2009). Forskellen ligger således i historien om 

produkterne, som vi efterspørger i jagten på et meningsfyldt liv.  



 3 af 166  

Det er derfor heller ikke tilfældigt, at en urgammel kommunikationsdisciplin som storytelling, dukker 

op i ny forklædning på sociale medier, der i dag er blandt forbrugernes foretrukne medieplatforme. 

Forbruget af sociale medier skyldes ifølge Haug (2015) netop, at historiefortælling er det der 

karakteriserer indholdet, som florerer på disse medier. Metaforisk kan sociale medier ifølge Haug 

(2015) endda betragtes som et bål, der aldrig kan få nok brænde - brænde i form af dine, mine og 

andres historier. Uden denne type brænde vil bålet dø ud, idet storytelling, ifølge Haug (2015) netop 

er essensen af sociale medier.    

 

Som følge af forbrugernes stigende sociale medieforbrug, er disse medier desuden blevet en væsentlig 

del af virksomheders marketing mix. Nye medier, nye vaner og nye tider tilskynder virksomheder at 

tilpasse deres strategier og gentænke måden, hvorpå de markedsfører sig. Som følge heraf har 

influencer marketing særligt vundet indpas de senere år, som en nyere markedsføringsstrategi (Ditlev, 

2012). Med influencer marketing iscenesættes indflydelsesrige personer i markedsføringsøjemed, til 

bl.a. at påvirke brugeres købsbeslutninger og adfærd, gennem deres personlige fortællinger og 

erfaringer. Med andre ord har virksomheder fået øjnene op for influencers, som et talerør til 

forbrugerne og en genvej til autentisk markedsføring. Samtidig finder forbrugerne værdi i 

anmeldelser fra personer, de kan identificere sig med, bl.a. gennem influencers fortælling. Et 

eksempel på en sådan indflydelsesrig person er tv-vært Sofie Linde, som i dag er en af Danmarks 

største influencers (Bjerregaard, 2020). På sin Instagram profil indleder hun et af sine seneste 

kommercielle opslag med følgende tekst: “Reklame: Jeg er blevet ambassadør for Clinique og deres 

nye ID serie, som jeg rent faktisk bruger, altså ægte” (Sofie Linde, 2019). Et opslag der, med et glimt 

i øjet, promoverer Cliniques nye creme- og makeup serie overfor Sofies mere end 550.000 følgere på 

Instagram. Dette opslag er blot ét ud af mange kommercielle budskaber, vi som forbrugere eksponeres 

for dagligt, og et eksempel på, hvordan virksomheder forsøger at påvirke vores købsbeslutninger, 

gennem indflydelsesrige personers fortælling om produkter. 

 
1.2 PROBLEMFELT  

 
Gennem personlige anmeldelser, som ovenstående, bidrager influencers som Sofie Linde til, at 

forbrugere kan navigere og sortere i de tusindvis af kommercielle budskaber, de eksponeres for 

dagligt. I gennemsnit udsættes en dansk forbruger dagligt for godt 5.000 kommercielle budskaber på 

tværs af online og offline medier (Pedersen, 2018). Som konsekvens heraf er forbrugere blevet mere 

lydhøre overfor anmeldelser fra andre brugere, herunder influencers, som de kan identificere sig med 
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og finder autentiske (Chenecey, 2019). Forbrugernes parader er således, i højere grad oppe, når 

virksomheder reklamerer for sine produkter, hvorimod influencers tætte bånd til forbrugerne gør, at 

paraderne sænkes (Chenecey, 2019).  

 

De senere år, er der som følge af digitaliseringen og artificial intelligence, desuden sket en stor 

udvikling inden for influencer marketing. Dette kommer bl.a. til udtryk ved fremkomsten af virtuelle 

influencers, også kaldet avatars eller artificial influencers (Ewald, 2019). Virtuelle influencers er 

animerede personligheder der, ligesom virkelige influencers, inspirerer forbrugere, deler små 

historier fra deres hverdagsliv og markedsfører produkter. De forestiller sågar at deltage i virkelige 

begivenheder, og ytrer meninger om aktuelle samfundsemner. Derudover interagerer de med andre 

mediebrugere, ved bl.a. at svare på beskeder og kommentarer. Med andre ord skabes en fiktiv person 

og fortælling, som fremstår virkelig, men som udelukkende udspiller sig i det digitale univers. 

 

Blandt virtuelle influencers kan Miquela fremhæves, der med mere end sine to mio. følgere på 

Instagram, lige nu er den største og mest populære virtuelle influencer på verdensplan (Steland, 

2019). Miquela er skabt af virksomheden Brud, og skal forestille at bo i Los Angeles, hvor hun lever 

et ekstravagant jetset liv, udgiver musik på Spotify og har en indflydelsesrig stemme, både ift. mode, 

politik og diverse mærkesager. Hun er bl.a. fortaler for LGBTQ og Black Lives Matter-bevægelsen, 

og samarbejder desuden med store brands som Nike, Prada, Samsung og Calvin Klein (Steland, 

2019). Foruden Miquela, kan Shudu, verdens første digitale supermodel, ligeledes nævnes, da hun 

ligesom Miquela har opnået stor opmærksomhed som virtuel influencer (Steland, 2019). Shudu skal 

forestille en glamourøs, afrikansk kvinde, der er sat i verden for at skabe etnisk diversitet i 

modeindustrien (Jackson, 2018). På sin Instagram profil markedsfører hun bl.a. kosmetikmærket 

Fenty, webshoppen Nelly.com og smykkevirksomheden Tiffany & Co., samt optræder i 

modemagasiner såsom Vogue.  

 

Virtuelle influencers, som Miquela og Shudu, har således forskellige formål og vinder, som belyst, 

indpas på forskellig vis. Dét de har til fælles, er derimod en fiktiv personlighed samt menneskelige 

egenskaber, karaktertræk og udseende, som får dem til at fremstå autentiske og identificerbare. Begge 

har de opnået succes, samarbejder med store brands og tusindvis af følgere, til trods for at de er 

virtuelle. Deres udelukkende virtuelle eksistens giver således anledning til at overveje, hvilke kriterier 

der gør sig gældende for virtuelle influencers succes. Hvad sker der med menneskelige kvaliteter, 
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såsom autenticitet og identifikation, når virkelig eksistens udskiftes med virtuel personlighed? 

Hvordan skabes en fiktiv fortælling, som medvirker til, at forbrugerne finder dem interessante og 

inspirerende, som er tilfældet med virkelige influencers? 

 

Med afsæt i ovenstående, vil dette speciale undersøge, hvad der egentlig ligger til grund for virtuelle 

influencers succes. Undersøgelsen vil derfor tage udgangspunkt i følgende problemformulering: 

 

Hvordan skabes et univers omkring en populær virtuel influencer, som fremstår autentisk og 

identificerbar, gennem storytelling? 

 
1.3 AFGRÆNSNING  

 
I følgende afsnit redegøres for specialets empiriske afgrænsning, herunder de valg og fravalg, der er 

foretaget for at præcisere og besvare problemformuleringen. Denne afgrænsning findes relevant, da 

specialet har en begrænsning i dets omfang, og derfor ikke kan berøre alle de områder, som ellers 

kunne være interessant at belyse ift. specialets problemfelt. Med andre ord er afgrænsningen 

nødvendig for at specificere problemformuleringen og udføre en målrettet undersøgelse af virtuelle 

influencers. Afgræsning af specialets faglige systematikker, dvs. begreber, teorier og metoder, vil dog 

ikke belyses i følgende afsnit, men derimod blive afgrænset løbende i de respektive afsnit.  

  

Indledningsvist findes det relevant at afgrænse specialets undersøgelsesfelt, virtuelle influencers. 

Som antydet i ovenstående problemfelt, findes en række forskellige virtuelle influencers, til trods for 

at der er tale om et særdeles nyt fænomen. Foruden Miquela og Shudu, som blev præsenteret i 

specialets problemfelt, findes andre virtuelle influencers såsom Daisy, skabt af webshoppen 

Yoox.com samt Bebiselis, skabt af den svenske supermarkedskæde ICA. Dette speciale vil dog 

afgrænses til udelukkende at anvende Miquela som case, til besvarelse af specialets 

problemformulering. Miquela er udvalgt som case, på baggrund af flere årsager, heriblandt at hun er 

en af de første samt mest populærer virtuelle influencers (Steland, 2019). Derudover har hun siden 

sin tilblivelse i 2016, offentliggjort mere end 700 opslag på mediet Instagram, hvilket skaber gode 

muligheder for indsamling af empirisk materiale.   

 

Foruden Instagram, er Miquela ligeledes tilstede på medierne, Facebook, YouTube og Spotify. Dette 

speciale vil dog afgrænses til udelukkende at indsamle empiri fra Miquelas Instagram profil, bl.a. 
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fordi hendes eksistens og aktivitet primært udspiller sig på dette medie. Instagram er desuden det 

medie, hvor det nye fænomen, virtuelle influencers, har fået størst momentum bl.a. i kraft af mediets 

visuelle karakter, som understøtter og legitimerer de virtuelle influencers eksistens (Kolsquare, n.d.). 

Herudover viser undersøgelser, at Instagram med en total rækkevidde på 48% i Danmark, er det mest 

anvendte medie indenfor influencer marketing (Publicis Media & Verizon media, 2019). Influencer 

marketing er dog ikke begrænset til Instagram mediet, men finder ligeledes sted på andre sociale 

medier, såsom YouTube, Facebook og blogs. Ikke desto mindre, er Instagram det medie, hvor 

danskerne er mest tilbøjelige til at opdage nye produkter og services samt blive inspireret til køb 

(Publicis Media & Verizon media, 2019). Derfor findes mediet Instagram særligt relevant for dette 

speciale, som netop beskæftiger sig med influencer marketing, herunder virtuelle influencers.  

 

Samlet medfører ovenstående afgrænsninger således, at der bl.a. vil være aspekter af Miquelas 

virtuelle tilstedeværelse, som ikke afdækkes i dette speciale. I tilfælde af, at der var indsamlet empiri 

om Miquela fra andre medieplatforme end Instagram, formodes det at have bidraget med yderligere 

viden til dette speciale. At specialet afgrænses til at anvende Miquela som den eneste 

undersgøelsesenhed, medfører desuden, at vurderingen af kriterierne for virtuelle influencers succes 

udelukkende tager afsæt i Miquelas popularitet som virtuel influencer. Havde succeskriterierne 

derimod været baseret på flere forskellige virtuelle influencers succes, ville specialets resultater 

muligvis have set anderledes ud.  

 

Med afsæt i ovenstående afgrænsning, vil der i det kommende afsnit foretages en præcisering af 

motivationen, som følgende speciale er udformet på baggrund af.  

 
1.4 MOTIVATION OG RELEVANS  

 
I følgende afsnit præsenteres den motivation, der ligger til grund for specialet samt undersøgelsens 

teoretiske og praktiske relevans. I forlængelse heraf belyses det, hvilke observationer og undringer 

denne motivation udspringer af, samt hvorledes specialets resultater vurderes at bidrage til den 

eksisterende viden omkring virtuelle influencers.   

  

Gennem vores research, har vi studeret forskellige akademiske artikler, rapporter, studier og 

specialer, der både kvalitativt og kvantitativt undersøger influencer marketing, herunder virtuelle 

influencers. Denne litteratur vil blive introduceret og præciseret nærmere i specialets litteraturreview 
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(afsnit 2.1). Dog fremhæves her et nyere speciale, der foretager en komparativ undersøgelse af, 

hvordan autenticitet og identifikation kommer til udtryk hos henholdsvis virtuelle influencers og 

mikro influencers, samt hvorledes virtuelle influencers opfattes (Karlsen & Freiesleben, 2019). 

Undersøgelsen peger på, at autenticitet og identifikation skal revurderes som succeskriterier, hvad 

angår virtuelle influencers. Der kan dog ikke umiddelbart identificeres nogle nyere undersøgelser, 

foretaget siden dette speciale, som foreslår alternative succeskriterier. Desuden er det observeret 

under litteratursøgningen, at der fremgår begrænset akademisk viden på området. Dette understøttes 

bl.a. af, at der på Copenhagen Business School’s database, Libsearch, kun er identificeret en 

akademisk artikel, som nævner dette nye fænomen.  

 

Motivationen for følgende speciale er derfor at undersøge, hvilke alternative kriterier, der kan bidrage 

til at forklare virtuelle influencers succes. Som det gennem litteraturreviewet vil blive påvist, hersker 

der en generel forståelse af, at autenticitet og identifikation er de bærende elementer af influencer 

marketing. Derfor er følgende speciale baseret på en undren over, at de tilsyneladende bærende 

elementer, identifikation og autenticitet, ikke umiddelbart synes at korrelere med virtuelle influencers 

succes. Hertil findes det relevant at anskue storytellinglitteraturen nærmere, idet forbrugere, som 

tidligere belyst, køber historien bag produkter. Når virksomheder anvender influencers til at 

promovere produkter, formodes det derfor at være influencerens historiefortællende univers, hvori 

produktet indgår, som forbrugere køber. I forlængelse heraf findes det motiverende at undersøge, 

hvilken type historie, der opbygges omkring virtuelle influencers og hvorledes disse historier ‘suger’ 

modtagerne ind i et fortællende univers. Motivationen for dette speciale udspringer således af en 

fælles formodning om, at storytellingteori kan anvendes til at revurdere succeskriterierne for virtuelle 

influencers.  

 

Specialets formål er således at belyse, hvordan storytelling, foruden de allerede eksisterende kriterier, 

har indflydelse på virtuelle influencers succes. Undersøgelsen anses derfor som en relevant udvidelse 

af den allerede eksisterende forskning på området, hvortil det ønskes at bidrage til forståelsen af 

influencer marketing, herunder grundlaget for virtuelle influencers succes. Specialets resultater 

formodes desuden at være anvendelige for bl.a. virksomheder og kommunikationsbureauer, der 

overvejer at indgå kommercielle samarbejder med virtuelle influencers, eller endda at skabe sin egen 

virtuelle influencer. Herudfra kan virksomheder og kommunikationsbureauer således overveje, 
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hvorvidt den virtuelle influencer de samarbejder med eller ønsker at skabe, imødekommer de 

identificerede succeskriterier.  

 

I ovenstående afsnit er relevansen og motivationen for følgende speciale således konkretiseret. Med 

afsæt heri, findes det væsentligt at præsentere specialets undersøgelsesenhed, hvorfor der i det 

kommende afsnit vil foretages en uddybende præsentation af den virtuelle influencer Miquela. 

 
1.5 CASEBESKRIVELSE  

 
I det følgende afsnit introduceres specialets undersøgelsesenhed, Miquela. Introduktionen tager 

udgangspunkt i indhold fra Miquelas Instagram profil, internetartikler omhandlende hendes 

tilblivelse, samt netværkstjenesten LinkedIn.  

 

Miquela, også kendt under Instagram navnet LilMiquela, er en virtuel influencer, som skal forestille 

en 19-årig, brasiliansk-amerikansk kvinde (Widdoes, 2018). Med sin egen Instagram profil, blev hun 

introduceret for offentligheden i 2016, af den amerikanske virksomhed, Brud (Widdoes, 2018). Brud 

beskæftiger sig med kunstig intelligens samt robotteknik, og beskriver sig selv som: ”a transmedia 

studio that creates digital driven story worlds” (Brud, n.d.). Fortællingen og det univers, der er 

opbygget omkring Miquela, er bl.a. skabt af den amerikanske musiker og entreprenør Trevor 

McFedries og medstifter Sara Decou, der henholdsvis bærer titlerne ‘Head of Compassion’ og ‘Chief 

of Stuff’ (Stisen, 2018). Søges der efter Brud på LinkedIn, fremgår det at virksomheden, foruden 

disse to personer, består af 51 ansatte, heriblandt en ‘fashion model’ og en udvikler af ‘robot-

inderlighed’. Disse ansatte er, i modsætning til Miquela, virkelige mennesker, som skaber hendes 

personlighed og fastholder illusionen om hende som en virtuel influencer (Stisen, 2018). Med mere 

end to mio. følgere, er Miquela blevet udråbt som én af de 25 mest indflydelsesrige influencers på 

verdensplan (TIME Staff, 2018). Ligesom virkelige influencers, promoverer Miquela produkter og 

samarbejder med store brands som Prada, Nike, Supreme og Samsung (Miquela, n.d.). Herudover 

offentliggør Miquela billeder, hvor hun optræder sammen med virkelige berømtheder, såsom 

skuespilleren Tracee Ellis Ross og tv-værten Maisa Silva, der til forskel fra Miquela, eksisterer 

udenfor den digitale verden. Yderligere støtter Miquela op om sociale og politiske bevægelser, såsom 

Black Lives Matter og LGBTQ+ og er desuden stor modstander af den amerikanske præsident, 

Donald Trump (Miquela, n.d.). Ved siden af sin beskæftigelse som influencer, er Miquela ligeledes 

musiker, der udgiver sange på musiktjenesterne Spotify, Amazon Music, Apple Music og YouTube. 
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Ligesom virkelige influencers, er Miquela et konstrueret ideal, som brugere drages og inspireres af, i 

kraft af hendes historiefortællende univers og ekstravagante ‘liv’ (Stisen, 2018). Det kan derfor 

umiddelbart være svært at påpege, hvad der adskiller Miquela fra andre virkelige influencers, udover 

det åbenlyse faktum, at hun ikke eksisterer i virkeligheden. Derimod udspiller hendes tilstedeværelse 

sig udelukkende på digitale medier, herunder Facebook, Spotify, YouTube og Instagram. Da 

specialet, som belyst, netop tager empirisk afsæt i Miquelas tilstedeværelse på mediet Instagram, vil 

der i det kommende afsnit, foretages en uddybende præsentation af dette medie. 

 
1.6 INSTAGRAM  

 
I følgende afsnit præsenteres det sociale medie Instagram, da specialet er afgrænset til udelukkende 

at fokusere på Miquelas tilstedeværelse på dette medie. Specialets analyseresultater er således 

udelukkende baseret på Miquelas succes på Instagram, og derfor findes det relevant at etablere et 

kendskab til mediet forud for analysen.  

 

Instagram er et socialt medie opbygget omkring foto- og videodeling. På mediet er det både muligt 

at tage og dele billeder, samt forskønne dem efter smag, inden de offentliggøres. Desuden kan brugere 

følge venner, bekendte, kendisser og brands, som ligeledes udtrykker sin tilstedeværelse gennem 

billeder. Selvom det visuelle er i fokus på Instagram, muliggør mediet samtidig, at brugere kan tilføje 

en mindre tekst og relevante hashtags til sine billeder. Hashtags (#) bruges til at markere indhold dvs. 

gøre ord eller sætninger aktive, så de bliver synlige for andre brugere, som søger på det pågældende 

hashtag. På den måde er hashtags bl.a. med til at samle opslag om bestemte emner, samt udbrede 

indhold.  

  

Når brugere offentliggør billeder eller videoer, er det enten i form af permanente opslag på profilen 

eller som ‘stories’, der kun er synlige i 24 timer. Foruden at fremgå på profilen, vil opslagene ligeledes 

blive vist i nyhedsstrømmen hos andre brugere, som ‘følger’ den pågældende Instagram profil. Ordet 

‘følger’ refererer både til en handling, dvs. aktivt at følge med i, hvilket indhold en anden bruger 

offentliggør, men kan også forstås som en tilstand, dvs. at være følger. At følge andre eller at være 

følger, er dog ikke betinget af, at Instagram brugerne kender hinanden personligt. Med andre ord 

indgår brugerne ikke ‘venskaber’, på samme måde, som det kendes fra eksempelvis Facebook, hvor 

brugernes netværk som oftest består af venner og bekendte. På Instagram opbygger brugerne derimod 

sin egen strøm af inspirerende indhold, ved at følge andre brugere hvis indhold de finder interessant.  
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Foruden deling af indhold, giver Instagram ligeledes mulighed for at brugere kan interagere med 

hinanden i form af likes, kommentarer og private beskeder. Instagrams ‘like’ funktion er 

repræsenteret som et hjerte symbol, hvilket minder om dét at ‘synes godt om’ på Facebook. Et like 

er således et symbolsk udtryk for, at en Instagram bruger kan lide, er interesseret i eller finder 

indholdet tiltalende. Omvendt er kommentarfunktionen på Instagram repræsenteret ved et talebobble 

symbol, hvilket bruges til at tilkendegive en mening eller holdning til et opslag, som ikke kan 

udtrykkes ved blot et like. Antallet af likes og kommentarer vises under et Instagram opslag og er 

synligt for andre Instagram brugere, medmindre at en pågældende profil er privat. Med privat menes, 

at profilen kun er synlig for de Instagram brugere, som har fået tilladelse til at følge vedkommendes 

profil. 

  

I takt med at Instagram i 2016 gjorde det muligt for virksomheder at oprette en virksomhedsprofil, er 

mediet ligeledes blevet en markedsføringsplatform og hjemsted for influencers (Collier, n.d.). Dette 

skyldes bl.a. at Instagram er udråbt som den bedste platform til relevant og inspirerende indhold, 

hvilket netop korrelerer med influencer marketing, der handler om at skabe opmærksomhed omkring 

produkter, på en anderledes og inspirerende måde (Publicis Media & Verizon media, 2019).  

 

I ovenstående kapitel, er der således foretaget en introduktion til følgende speciale, omhandlende 

virtuelle influencers, et nyt fænomen indenfor influencer marketing. Formålet hermed har været at 

etablere en forståelsesramme for specialet, samt forberede læseren på den kommende undersøgelse. 

Strukturen for det videre speciale præsenteres i det kommende afsnit. 

 
1.7 SPECIALETS STRUKTUR  

 
I det følgende afsnit præsenteres specialets struktur, herunder hvordan de enkelte kapitler bidrager til 

besvarelsen af problemformuleringen. I kronologisk rækkefølge belyses specialets forskellige 

kapitler, samt hvad læseren kan forvente af disse afsnit. Afslutningsvis illustreres dette i en model, 

for at give det bedst mulige overblik over specialets opbygning.  

 

I det første kapitel, introduceres specialets problemfelt, problemformulering, motivation og 

afgrænsning (afsnit 1.1-1.3). Disse afsnit har til formål at skabe en forståelsesramme for specialet, 

samt forberede læseren på den kommende undersøgelse. Derudover indeholder kapitlet en uddybende 
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beskrivelse af specialets case, Miquela, samt mediet Instagram, som belyst fungerer som specialets 

empiriske fundament (afsnit 1.4-1.5). 

 

I kapitel to foretages et litteraturreview af influencer marketing samt storytelling (afsnit 2.1-2.2). 

Formålet hermed er at afsøge, indsamle og sammenfatte den allerede eksisterende viden indenfor 

disse felter samt afklare, hvor i forskningen følgende speciale indskriver sig. Hertil følger en 

definition af de væsentligste begreber, for at præcisere specialets problemformulering, samt sikre en 

fælles forståelse og konsistent brug af specialets mest centrale begreber (afsnit 2.4). 

 

I kapitel tre redegøres for specialets teoretiske ramme. Dette gøres gennem en overordnet introduktion 

og forklaring af den anvendte teori, indenfor følgende tre emner; storytelling, autenticitet og 

identifikation (afsnit 3.1-3.6). Disse teorier er tilsammen rammesættende og bestemmende for den 

efterfølgende analyse, og anvendes dermed til at besvare specialets problemformulering. 

 

I det fjerde kapitel præsenteres specialets metodiske til- og fravalg, samt den netnografiske metode, 

der er bestemmende for udarbejdelsen af specialets analyse (afsnit 4.1). I forlængelse heraf belyses 

specialets videnskabsteoretiske tilgang, samt refleksion over dets påvirkning på metoden og 

specialets resultater (4.2).   

 

Det femte kapitel er specialets mest omfattende del, da dette kapitel rummer den samlede analyse, 

inddelt i følgende tre afsnit; storytelling, autenticitet og identifikation (afsnit 5.1-5.3). Desuden ligger 

specialets analysedele op til diskussion, som udfoldes i kapitel seks.  

 

I dette sjette kapitel foretages en diskussion af analysens resultater, samt hvorledes specialets metode- 

og teorivalg har påvirket resultaterne. Dette suppleres med teori om transmedia storytelling, hvortil 

det diskuteres, om Miquelas tilstedeværelse på forskellige medier, har påvirket hendes succes som 

virtuel influencer (afsnit 6.1). I kapitel syv afrundes specialet med en konklusion, der samler op på 

undersøgelsens resultater og besvarer den fremlagte problemformulering.   
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Specialets struktur 
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2. Litteraturreview  
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I følgende afsnit vil nuværende forskning og litteratur indenfor influencer marketing samt storytelling 

blive belyst. Formålet med et sådan litteraturreview er at afsøge, indsamle og sammenfatte den 

allerede eksisterende viden, indenfor specialets undersøgelsesfelt.  

 

Indledningsvist foretages et litteraturreview af influencer marketing, der foruden ovenstående formål, 

ligeledes udarbejdes for at udpege eventuelle ‘gaps’, som dette speciale kan efterforske. Med gaps 

menes uløste problemstillinger eller ubesvarede spørgsmål i forskningen. Disse gaps bidrager 

desuden til at afklare, hvor i forskningen dette speciale indskriver sig, og udgør således baggrunden 

for udformningen af specialets problemformulering.  

  

Følgende gennemgang af litteratur om influencer marketing tager udgangspunkt i de to online 

databaser, Libsearch og Business Source Complete. Libsearch er en online søgemaskine på tværs af 

de materialer, Copenhagen Business School’s bibliotek giver de studerende adgang til. Denne 

database indeholder bl.a. akademiske bøger og tidsskrifter, tidligere CBS studenterafhandlinger samt 

artikler fra store forlag som Cambridge, Elsevier, Emerald, OECD, Oxford, Sage, Springer, Taylor 

& Francis og Wiley. Business Source Complete er ligeledes en online database, som foruden 

videnskabelige artikler og e-bøger, b.la. indeholder markedsundersøgelser, branchetidsskrifter og 

magasiner. Databasen dækker derfor bredt og indeholder emneområder, som er relevante for dette 

speciale heriblandt, markedsføring, kommunikation og reklame. Disse databaser er primært anvendt, 

idet de begge indeholder litteratur fra troværdige og anerkendte kilder, hvorfor anvendelsen af disse 

databaser sikrer en mere nøjagtig, relevant og pålidelig litteratur, sammenlignet med f.eks. en søgning 

på Google.   

 

Desuden er det valgt at afgrænse søgningen i disse databaser til såkaldt ‘peer reviewed’ litteratur, 

hvilket er udtryk for, at der er foretaget en fagfællesbedømmelse af litteraturen. Med andre ord 

betyder dette, at der foreligger en faglig vurdering af publikationerne, udført af eksperter indenfor det 

pågældende emneområde. Denne form for kvalitetsstempling, sikrer en vis akademisk tyngde i den 

anvendte litteratur, og bidrager dermed til at understøtte specialets resultater.    

 

Omvendt kan denne søgestrategi samtidig kritiseres, idet antallet af søgeresultater begrænses. Denne 

begrænsning er observeret gennem søgningen i ovennævnte databaser, hvor søgeordet “influencer 

marketing” giver 1.073 resultater i alt, hvoraf 309 af resultaterne er peer reviewed. Med denne 
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søgestrategi afskrives ca. 2/3 af den eksisterende litteratur og forskning på området, hvilket medfører 

en begrænset forståelse af undersøgelsesfeltet. Desuden er det gennem søgningen bemærket, at man 

umiddelbart først støder på begrebet, influencer marketing, i 2003, dog uden yderligere definition 

eller forklaring heraf (Neff, 2003). Søgningen i databaserne bekræfter således at influencer marketing 

er et relativt nyt begreb, hvilket afspejles i den begrænsede akademiske litteratur på området.  

 

Som følge af denne begrænsning af akademisk litteratur, er det i specialet valgt at supplere og udvide 

litteratursøgningen med kilder af ikke-akademisk karakter, heriblandt artikler, undersøgelser og 

tidligere kandidatafhandlinger. Desuden vil dele af reviewet indeholder litteratur omhandlende 

celebrity endorsement, opinions leaders, word of mouth mv., hvilket findes relevant for at skabe en 

samlet forståelse af feltet, influencer marketing. Følgende begreber skal ikke forstås som synonymer 

for influencer marketing, men inddrages derimod i reviewet, da influencer marketing udspringer af 

og relaterer sig til disse begreber. Litteraturreviewet indledes derfor med en gennemgang af influencer 

marketing feltets historiske udvikling bl.a. med afsæt i ovenstående begreber. 

 
2.1 INFLUENCER MARKETING  
 
2.1.1 EN HISTORISK KONTEKST 
 
Virksomheder har gennem mange år samarbejdet med indflydelsesrige personligheder og gjort brug 

af deres rækkevidde, for at udbrede budskaber til en given målgruppe. Med rækkevidde menes disse 

personligheders evne til at sprede budskaber til et stort antal personer (Feick & Price, 1987). Denne 

anvendelse af indflydelsesrige personligheder i virksomhedernes markedsføring, skyldes desuden, at 

vi mennesker, i høj grad, lader vores beslutninger påvirke af andre, såsom venner, familie eller andre 

meningsdannere (Feick & Price, 1987). Sådanne indflydelsesrige personer kendes også som opinion 

leaders, og kan ifølge Feick og Price (1987) forstås som: “individuals who acted as information 

brokers intervening between mass media sources and the opinions and choices of the population.” 

(Feick & Price, 1987, p. 84).  

  

Tilsvarende introducerer et studie fra 1948 begrebet opinion leaders i forbindelse med en analyse af 

borgernes beslutningsprocesser under det amerikanske præsidentvalg (Katz, 1957). Her foreslår 

forskerne den såkaldte two-step flow model, som antyder at budskaber kommunikeret i 

massemedierne, først når opinion leaders, som derefter videregiver informationen til deres 
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omgangskreds (Katz, 1957). Studiet viser, at nogle individer har særdeles indflydelsesrige positioner, 

som gør det muligt for dem at påvirke andres beslutninger, i dette tilfælde de amerikanske vælgere 

(Katz, 1957). Med andre ord kan en opinion leader karakteriseres som en person, der i en gruppe af 

mennesker kan påvirke de øvrige medlemmer bl.a. ved hjælp af sin viden, personlighed eller 

kompetencer (Kotler & Armstrong, 2014). Dette sker ofte gennem mund til mund kommunikation, 

også betegnet word of mouth (WOM), hvorigennem vi mennesker påvirkes af nye trends og 

tendenser.  

  

Ifølge Arndt (1967) kan WOM forstås som: “[o]ral, person-to-person communication between a 

receiver and a communicator whom the receiver perceives as non-commercial, concerning a brand, 

product, or a service.” (p. 3). Selvom WOM og influencer marketing ikke er det samme, inkluderer 

influencer marketing alligevel en form for WOM i kommunikationen mellem influencers og brugere. 

Dette kommer f.eks. til udtryk, når influencers kommunikerer deres personlige meninger om 

produkter og services overfor mediebrugere. Indenfor WOM teori hersker desuden en grundlæggende 

antagelse om, at WOM opfattes mere overbevisende og pålidelig end kommunikationen i traditionelle 

medier (Cheung & Thadani, 2012). I forlængelse heraf viser undersøgelser, at anbefalinger fra andre 

forbrugere har langt større indvirkning end budskaber, der kommer fra virksomheder (Carr & Hayes, 

2014). Selv samme opfattelse deler Chenecey (2019), som pointerer at: “word-of-mouth is the most 

valuable form of marketing ever invented – we believe each other far more than we believe branded 

messages” (p. 77).  

  

Mens teori om WOM og opinion leaders hovedsageligt fokuserer på de påvirkninger, der stammer 

fra sociale relationer, antyder teorier om celebrity endorsement, at indflydelse ligeledes kan stamme 

fra individer udenfor vores netværk. Siden det 20. århundrede har virksomheder allieret sig med 

attraktive berømtheder, med det formål at overføre vedkommendes kvaliteter til brandet i 

forbrugernes bevidsthed (Erdogan, 1999). Foruden at overføre disse positive egenskaber til brandet, 

tjener celebrity endorsement ligeledes det formål at skabe og opretholde opmærksomhed i 

markedsføringen som et resultat af deres berømmelse (Erdogan, 1999). Celebrity endorsement og 

influencer marketing har derfor bl.a. til fælles, at influencers og berømtheder kan fremstå som 

forbilleder, virke inspirerende og have en indflydelsesrig stemme, men adskiller sig derimod ved 

forståelsen af ordet “kendt”. Tidligere var betegnelsen “kendt” forbeholdt skuespillere, musikere, 

sportsstjerner osv. (McCormick, 2016), men i takt med fremkomsten af sociale medier, har denne 
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forståelse udviklet sig (Backaler, 2018). I dag er det også muligt at være kendt af andre årsager, f.eks. 

ved at inspirere med sin viden om et bestemt emne såsom boligindretning, eller leve et spændende 

liv, som andre finder interessant og relaterbart (Backaler, 2018). I forlængelse heraf pointerer 

O’Mahony & Meenaghan (1997) at et væsentligt succeskriterium for celebrity endorsement er: ”(...) 

the extent to which the presenter is perceived to be similar to the target audience” (p. 17). Jo mere 

forbrugeren kan spejle sig i den kendte person, desto større er chancen for, at overbevise forbrugeren 

om budskabet (O’Mahony & Meenaghan, 1997). Ovenstående begreber, opinion leaders, WOM og 

celebrity endorsement, indeholder, som belyst, elementer, der relaterer sig til influencer marketing, 

et begreb der vil blive belyst nærmere i det efterfølgende afsnit.  

  

2.1.2 HVAD ER INFLUENCER MARKETING? 

  

Trods rødder langt tilbage i historien, er influencer marketing stadig et nyt og dynamisk felt, og derfor 

findes der endnu ikke ét hovedværk, som teoretisk definerer begrebet. Gennem litteratursøgningen, 

som er foretaget i forbindelse med dette speciale, er der identificeret flere forskellige forståelser af 

begrebet influencer marketing, heriblandt følgende definition af Brown & Hayes (2008): “Influencer 

marketing is about influencing the decision-making process so that traditional sales barriers are 

minimised and your path to closing sales is smoothed” (p. 32). Ifølge Brown & Hayes (2008) er 

indflydelse en form for magt, som bl.a. kan bruges til at påvirke andres handlinger og opfattelser. I 

forlængelse heraf definerer forfatterne en influencer som: ”A third-party who significantly shapes the 

customer’s purchasing decision, but may never be accountable for it” (p. 50). Dette understøtter 

ligeledes tendensen til at forbrugere, som tidligere belyst, ofte gør brug af anbefalinger fra venner, 

familie eller andre meningsdannere under deres informationssøgning og købsbeslutning. Foruden 

Brown & Hayes (2008), har andre forfattere såsom Semenik et al. (2012) ligeledes definineret 

influencer marketing: “(...) a series of personalized marketing techniques directed at individuals who 

have the credibility and capacity to drive positive word-of-mouth in a broader and salient segment 

of the population.” (p. 640). Af nyere definitioner kan Diamond (2019) ligeledes nævnes: “Influencer 

marketing is the art and science of engaging people who are influential online to share brand 

messaging with their audiences in the form of sponsored content.” (p. 472).  

 

Som ovenstående illustrerer, synes der ikke at være enighed på tværs af litteraturen om, hvordan 

influencer marketing skal defineres. I følgende speciale er det valgt at foretage en kombination af 
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allerede eksisterende definitioner, hvilket vil blive udfoldet i afsnit 2.4, hvori der foretages en 

præsentation af de mest centrale begreber, som anvendes i dette speciale, herunder begrebet 

influencer marketing.  

 

For at nuancere forståelsen af influencer marketing fremhæves Childers et al. (2018), som pointerer 

at influencers i dag tilbyder øget engagement og forbindelse mellem forbrugere og brands via digitale 

platforme, som tidligere var utilgængelige. Med andre ord har fremkomsten af sociale medier banet 

vejen for en helt ny type af indflydelsesrige personer, der gennem tekst og visuelle fortællinger fra 

deres hverdagsliv, opbygger en skare af følgere, som påvirkes af de produkter, de reklamer for 

(Abidin, 2016).  

  

I modsætning til celebrity endorsers, som oftest er kendt gennem traditionelle medier, er influencers 

på sociale medier: ”normally “grassroots” individuals who have created likeable online personalities 

and who have achieved high visibility among their followers by creating viral content on social 

media” (Lou & Yuan, 2018, p. 59). I relation hertil, ses stigende brug af sociale medier i forbindelse 

med informationsindsamling forud for købsbeslutninger, hvilke efterlader disse influencers i meget 

indflydelsesrige positioner (Martensen et al., 2018).  

  

En af de væsentligste forskelle mellem influencers og traditionelle opinionsledere er hastigheden og 

volumen, hvormed influencers holdninger spredes. Som følge af internettets og sociale mediers evne 

til at udbrede budskaber nemt og hurtigt, og måske endda viralt, opnår influencers en langt større 

rækkevidde (Uzunoglu & Kip, 2014). Teoretisk betegnes dette electronic word of mouth (eWOM) og 

kan defineres som: ”any positive or negative statement made by potential, actual, or former customers 

about a product or company, which is made available to a multitude of people and institutions via 

the internet” (Hennig-Thurau et al., 2004 p. 39). Selvom der er mange ligheder mellem traditionel 

WOM og eWOM, muliggør eWOM bl.a. flervejskommunikation, hvor flere afsendere og modtagere 

kan indgå i kommunikationen. Herudover kan eWOM foregå over en længere periode og tilgås i 

ubegrænset tid, da online kommunikation ikke er bundet af tid og rum (Kulmala et al., 2013). eWOM 

er netop, hvad der foregår på sociale medier, hvor influencers udtrykker deres meninger, som derefter 

kan påvirke holdningerne blandt deres følgere (Carr & Hayes, 2014). Holdninger til produkter, af 

både privat og kommerciel karakter, hvilket er vigtigt for influenceren at balancere for at bibeholde 

autenticiteten (Carr & Hayes, 2014). Influencers anses netop som autentiske talerør, fordi de også 
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producerer andet end kommercielt indhold, f.eks. små historier som andre kan relatere til. Hvad end 

det er fortællinger fra deres liv eller en sjov anekdote fra køreturen på vej til arbejde, så er storytelling 

i fokus.   

 

Foruden ovenstående er det desuden gennem litteratursøgningen observeret, at influencer marketing 

er stærkt relateret til begreberne autenticitet og identifikation, hvorfor denne relation mellem 

begreberne vil blive præsenteret nærmere i det kommende afsnit.  

  

2.1.3 AUTENTICITET 

  

Som Gilmore & Pine (2007) påpeger, har forbrugere gennem en længere årrække særligt stillet krav 

til produkters kvalitet, men da der efterhånden hersker en forventning om en vis kvalitet, er dette 

blevet erstattet med et krav om autenticitet. Produkter skal, i højere grad end tidligere, understøtte 

forbrugeres selvbilleder, som de med fremkomsten af sociale medier er begyndt at udtrykke og dele 

med hinanden: “what they buy must reflect who they are and who they aspire to be in relation to how 

they perceive the world” (Gilmore & Pine, 2007 p. 5). Ifølge forfatterne findes der efterhånden så 

meget ”fake” såsom fake news og fake brands, hvorfor forbrugere har måtte udvikle strategier til at 

vurdere og sortere informationer som henholdsvis ”falsk” eller ”ægte” (Gilmore & Pine, 2007).  

 

I forlængelse heraf argumenterer Chenecey (2019) for, at vi lever i en ’post-truth’ og ’skip-ad’ kultur, 

hvilket skaber alvorlige udfordringer for virksomheder. Ifølge Chenecey (2019) har tilliden til 

virksomheder og deres brands været faldende gennem årtier, hvorfor virksomheder må gøre en 

ihærdig indsats for at genopbygge autenticitet. Det postmoderne behov for autenticitet samt 

mistilliden til virksomheder, kommer ifølge Chenecey (2019) til udtryk i den øgede brug af 

influencers. En branche der, alene i Danmark, siden 2016 er gået fra en samlet omsætning på 49 mio. 

til 108 mio. i 2018 (Slots- og Kulturstyrelsen, 2018). Samtidig viser undersøgelser, at 42% af 

danskerne i 2018 anvendte ad-blockers dvs. blokering af reklamer på computer, tablet og mobil, 

hvilket tilsammen understøtter væsentligheden af autenticitet (Publicis Media & Verizon media, 

2019). Ifølge Fritz et al. (2017) kan influencers således betragtes som en ‘gateway’ for virksomheder, 

til at håndtere en af nutidens kommercielle udfordringer, netop dét at fremstå autentisk.  
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Beverland (2009) adresserer ligeledes vigtigheden af autenticitet for at øge brandværdien i det 

postmoderne samfund, hvor forbrugere, mere end nogensinde før, efterspørger autenticitet. Dertil 

påpeger han, at man gennem autenticitet er tilbøjelig til at tiltrække en større andel af forbrugere og 

derigennem opnå bedre WOM effekt (Beverland, 2009). For at opnå autenticitet, er det nødvendigt 

for virksomheder at nedtone deres åbenlyse marketingindsatser og derimod placere deres brands i 

subkulturer, såkaldte ‘communities’, ligesom det ses med influencer marketing på sociale medier 

(Beverland, 2009). Et eksempel herpå er virksomheden Mocca Master, der producerer kaffemaskiner 

i smarte designs og moderigtige farver, og derfor f.eks. samarbejder med boligstylist og influencer 

Mette Helena, i markedsføringen af deres produkter (mettehelena, 2019). Yderligere undersøger 

Moulard et. al. (2014) opfattelsen af autenticitet og definerer det som: ”the perception that a celebrity 

behaves according to his or her true self” (Moulard et al., 2014 p. 174). I undersøgelsen påpeger de, 

at autenticitet er baseret på ’stability’, dvs. i hvilken grad personen fremstår fast og urokkelig, samt 

’rarity’, dvs. i hvilken grad personen opfattes ualmindelig og sjælden. Dette understøttes ligeledes af 

Kanungo & Pang (1973), som var nogle af de første til at beskrive ‘the fittingness’ dvs. 

sammenhængen mellem en anvendt talsperson i reklame og det produkt, der reklameres for (p. 177). 

Et godt match kan, ifølge forfatterne, resultere i en mere positiv holdning til produkter, hvorimod et 

dårligt match vil have negativt påvirkning (Kanungo & Pang, 1973). 

  

I forlængelse heraf fremhæves Enli (2015), der beskæftiger sig med autenticitet i relation til nye 

medier, såkaldt medieret autenticitet. Ifølge Enli (2015) er størstedelen af menneskers viden baseret 

på medierede repræsentationer af virkeligheden. Medieret autenticitet konstrueres via ’authenticity 

illusions’, en type strategier, der repræsenterer det virkelige i et digitalt univers. Hertil påpeger Enli 

(2015), at sociale mediers visuelle karakter og brug af bl.a. billeder, er med til at skabe en autentisk 

illusion: ”in social media and user-generated content, photos are used to signalize authenticity and 

to create an intimacy between the users” (p. 90). Publikum er oftest indforstået med disse 

manipulationer, og vælger at tro på illusionen om virkelighed, da det skaber en form for 

tilfredsstillelse (Enli, 2015). 

 

Som belyst ovenfor, synes autenticitet at udgøre et bærende element i influencer marketing. Foruden 

autenticitet, fremstår identifikation, som belyst, ligeledes som et grundlæggende element af influencer 

marketing, hvorfor der i det følgende afsnit vil foretages en tilsvarende gennemgang af litteraturen, 

omhandlende identifikation i relation til influencer marketing. 
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2.1.4 IDENTIFIKATION 

  

I kraft af ny teknologi, heriblandt sociale medier, er det i højere grad blevet muligt for almindelige 

mennesker at opbygge communities. Ifølge Backaler (2018) har netop denne udvikling gjort det 

nemmere for forbrugere at identificere sig med influencers i modsætning til celebrities. Hertil 

indikerer undersøgelsen af Basil (1996), at en person som publikum kan identificere sig med, 

formidler budskaber langt mere effektivt. I forlængelse heraf påpeger Brown & Basil (2010), at 

mennesker er i stand til at udvikle tætte følelsesmæssige og psykologiske bånd til mennesker som de 

beundrer og hvis liv de efterligner. Overføres dette til influencer marketing antyder teorierne, at 

forbrugere er mere tilbøjelige til at blive påvirket af influencers, som de kan identificere sig med. 

  

En undersøgelse af Publicis Media & Verizon Media (2019) viser, at influencers med færre følgere 

er bedre til at skabe engagement, hvortil 49% af de adspurgte finder disse influencers mere autentiske 

og lettere at identificere sig med. Dette har ført til en opdeling af influencers i tre overordnede 

kategorier, baseret på antallet af følgere: mikro, makro og mega. Førstnævnte repræsenterer 

influencers med færrest følgere, typisk 1.000-10.000. Disse influencers er ofte ikke kendte ansigter 

udadtil, og er dermed lettere for virksomheder at etablere et samarbejde med. Dog mangler disse 

mikro influencers den rækkevidde, dvs. evnen til at sprede indhold til et stort antal personer, som 

større og mere anerkendte influencers kan tilbyde. Heriblandt makro influencers der med 10.000-

100.000 følgere i højere grad er kendt i offentligheden eller blandt visse kredse. Derimod er mega 

influencers, typisk kendisser med +100.000 følgere og har derfor stor rækkevidde, men kan være 

sværere at relatere til og identificere sig med (Publicis Media & Verizon Media, 2019).  

  

Horton & Wohl (1965) var hertil nogle af de første til at undersøge identifikation i relation til 

massemedierne. Et studie der dokumenterer, at mediepersoner, såsom tv-værter, er i stand til at skabe 

illusion om et personligt forhold mellem mediepersonen og seeren, også kaldet parasocial interaktion. 

Ifølge Horton & Wohl (1965) forstås parasocial interaktion som: “the illusion of a face-to-face 

relationship with a media performer” (p. 215), hvilket skaber en form for intimitet og oplevelse af et 

personligt forhold på afstand. Øvrige studier af parasocial interaktion har vist at identifikation, 

tiltrækning og følelsen af samhørighed med mediekarakteren kan bruges til at forklare den proces, 

hvori individer skaber tilhørsforhold til mediepersoner (Auter, 1992; Rubin & McHugh, 1987). Jo 

større identifikation og engagement, desto stærkere vil tv-seere opleve et virkeligt socialt forhold 
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(Horton & Wohl, 1965). Ifølge Hjarvard (1997) skyldes dette, at mennesker netop er i stand til at 

forstå og fortolke online-kommunikation, da den kommunikative grundform minder om den vi kender 

fra ansigt til ansigt samtaler, også kaldet interpersonel kommunikation. Dermed kan online 

kommunikation beskrives som en delvis simulation af det interpersonelle, med henblik på at vække 

genkendelighed, fortrolighed, tillid og tryghed hos modtageren (Hjarvard, 1997).  

  

Selvom der på nuværende tidspunkt ikke er forsket meget i parasocial interaktion på sociale medier, 

ses der tydelige paralleller mellem mediepersoner, såsom tv-værter og influencers, samt tv-seere og 

følgere. Yderligere har teoretikere som Ballantine og Martin (2005) undersøgt, hvorvidt aktive 

deltagere i et online community kan influere meninger og købsprocesser hos passive deltagere. En 

undersøgelse der indikerer, at afsenderens niveau af interaktion og deling af sit privatliv, har 

afgørende betydning for relationen. Over tid og efter gentagende eksponeringer, kan dette føre til en 

oplevet følelse af intimitet, som var det med en nær ven. Ligeledes påpeger Auter (1992), at den 

parasociale interaktion forstærkes af gentagende interaktioner, hvilket særligt kendetegner sociale 

medier, hvor det netop er muligt at interagere samt opdatere flere gange dagligt.  

 

Som det gennem ovenstående litteraturreview er blevet påvist, hersker der en generel forståelse af, at 

autenticitet og identifikation er de bærende elementer af influencer marketing. Som tidligere belyst 

er følgende speciale dog baseret på en undren over, at de tilsyneladende bærende elementer, 

identifikation og autenticitet, ikke umiddelbart synes at korrelere med virtuelle influencers succes. 

Derimod findes det relevant at anskue storytellinglitteraturen nærmere, for at kunne bidrage til 

forståelsen af virtuelle influencers succes, samt besvare specialets problemformulering. Som følge 

heraf vil der i det kommende afsnit ligeledes foretages et litteraturreview af storytellingfeltet, med 

henblik på at etablere en forståelsesramme for den kommende analyse og diskussion. 

 
2.2 STORYTELLING  
 
I forlængelse af ovenstående litteraturreview om influencer marketing foretages der, med 

udgangspunkt i specialets problemfelt, ligeledes et litteraturreview af storytellingfeltet. Dette gøres, 

idet følgende speciale, som belyst, har til formål at undersøge, hvorvidt storytelling har indflydelse 

på virtuelle influencers succes. Da specialets genstandsfelt, virtuelle influencers, er et nyt og 

uudforsket fænomen, findes der endnu ikke teorier, som kan anvendes 1:1 i undersøgelsen af dette. 

Derfor vil der i følgende review, foruden storytelling teori, ligeledes trækkes reference til teorier, som 
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udspringer af andre områder såsom journalistikken, filmverdenen og sociale medier. Følgende 

litteraturreview udarbejdes således med henblik på en senere kombination af forskellige storytelling 

teorier, dramaturgiske modeller fra filmverdenen, kriterier for gode nyheder og kendetegn ved godt 

indhold på sociale medier.  

 

Metodisk tager følgende storytellingreview tilsvarende udgangspunkt i onlinedatabaserne Libsearch 

og Business Source Complete og suppleres med ikke-akademiske kilder, ligesom i ovenstående 

litteraturreview om influencer marketing. Med andre ord, anvendes samme søgestrategi samt 

refleksioner herover, som præsenteret indledningsvist i dette kapitel. 

 

2.2.1 STORYTELLING  
 

Storytelling, dvs. dét at fortælle historier, også kaldet narrativer, er ikke noget nyt fænomen, da 

mennesker siden tidernes morgen har kommunikeret via historier (Fisher, 1984; Christiansen & Rose, 

2019; Fog et al., 2009). Selv den dag i dag er historiefortælling den første intuitive måde, hvorpå børn 

lærer at skabe kontakt, hvilket gør det til en kommunikationsdisciplin, man tidligt stifter bekendtskab 

med i livet (Christiansen & Rose, 2019).  

  

Ifølge Fisher (1984), som er en af ophavsmændene bag narrativ teori, er mennesker 

historiefortællende væsener, som bruger historier på lige fod med logiske og videnskabelige 

argumenter. Hertil påpeger Fisher (1984), at mennesker ikke blot træffer beslutninger på baggrund af 

rationaler, men også påvirkes af historier. For Fisher (1984) handler narrativitet om, hvordan 

mennesker møder, vurderer, overtales af og efterlever værdier, som formidles gennem historier. 

Modsat teoretikere som Aristoteles, der interesserede sig for menneskers rationelle tankegang og 

adfærd, introducerer Fisher (1984) det narrative paradigme. Hertil pointerer Fisher (1984), at vi 

mennesker vælger mellem forskellige fortællinger ud fra deres sammenhængskraft og konsistens 

samt deres appel til vores egen personlige (livs)fortælling. Selv samme opfattelse deler flere 

teoretikere indenfor storytellingfeltet, hvor der på tværs af litteraturen er overhængende enighed i 

ovenstående grundtanke af Fisher (1984) (Christiansen & Rose, 2019; Fog et al. 2009; Miller, 2014). 

Mennesker tænker i historier og skaber mening i livet ved at gøre handlinger og begivenheder til en 

del af en større historie (Christiansen & Rose, 2019). I forlængelse heraf fortolker Bruner (1996) 

narrativitet som: “(...) a mode of thought and a vehicle of meaning-making” (p. 39). Evnen til at skabe 

og vedligeholde et narrativ, er ifølge Giddens (1991) menneskets måde at udtrykke sin identitet: “A 
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person’s identity is not to be found in behavior, nor – important though this is – in the reactions of 

others, but in the capacity to keep a particular narrative going” (p. 54). Ligeledes forklarer både 

Wertsch (1998) og Weick (1995), hvordan mennesker netop trækker på og refererer til narrativer dvs. 

historier, når de forsøger at skabe mening.  

  

Aristoteles var angiveligt den første til at definere en historie og dens handlingsforløb: “an episode 

with a beginning, a middle and an end” (Butcher, 2008, p. 10) også kaldet tre-akt-modellen (Larsen, 

2012). Trods sine mange år på bagen, har denne opfattelse af en historie og dens handlingsforløb ikke 

forandret sig markant, hvilket bl.a. afspejles i nyere modeller, såsom Freytags Pyramide (MacEwan, 

1908). En dramaturgisk model, som beskriver den ideelle struktur for et velskabt drama, og består af 

følgende dele; indledning, stigning, klimaks, fald eller tilbagegang og katastrofe. Inspireret heraf, er 

modeller såsom berettermodellen sidenhen blevet én af de mest velkendte og anvendte inden for 

storytellingfeltet (Christiansen & Rose, 2019). Oprindeligt udspringer modellen af filmverdenen, og 

bruges til at opbygge et narrativt forløb, så det skaber størst mulig indlevelse og spænding (Larsen, 

2003). Modellen er således en form for opskrift på, hvordan ”den gode historie” opbygges og består 

af følgende syv faser; anslag, præsentation, uddybning, point of no return, konfliktoptrapning, 

konfliktløsning og udtoning. Larsen (2003) har sidenhen udviklet bølgemodellen, der fremstår som 

en mindre dramatisk udgave af Berettermodellen. Grundlæggende indeholder bølgemodellen de 

samme elementer som berettermodellen, men adskiller sig ved at introducere en række sideordnede 

’bølger’, også kaldet uddybende episoder (Larsen, 2003). På den måde imødekommer modellen de 

fortællinger, hvis handling strækker sig over ubestemt tid, og som ikke har et struktureret forløb med 

en begyndelse og slutning. Sammenlignet med berettermodellen, har bølgemodellen således mindre 

udsving i spændingskurven, og er ifølge Larsen (2003) særlig anvendelig til analyse af episodiske 

fortællinger såsom nyhedsindslag, dokumentarprogrammer og tv-serie.  

  

Pyramide-, beretter-, og bølgemodellen, er som belyst gængse dramaturgiske modeller, der illustrerer 

en histories plot og handlingsforløb. Modellerne beskæftiger sig derimod ikke med, hvilket indhold 

der karakteriserer en god historie. I nyere tid, har andre teoretikere desuden foreslået, at en historie 

typisk består af fire elementer; et budskab, en handling, en konflikt og rollefordeling (Fog et al., 2009; 

Christiansen & Rose, 2019; Hansen, 2012). I forlængelse heraf fremhæves den velkendte 

aktantmodel, også kaldet eventyrmodellen, der netop belyser en fortællings rollefordeling 

(Greimas,1974). Modellen foreslår følgende seks roller, også kaldet aktanter; subjekt, objekt, hjælper, 
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modstander, giver og modtager. Oprindeligt er aktantmodellen udviklet til folkeeventyr, men kan 

også bruges til at belyse andre typer fortællinger. Generelt ses den som et vigtigt dramaturgisk 

værktøj, til at optimere publikums mulighed for at identificere sig med indholdet, fremelske 

spændende konflikter og skabe fortællemæssig logik blandt historiens medvirkende. Modellen 

beskriver således ikke et historisk forløb, men belyser derimod de medvirkendes indbyrdes relationer, 

alliancer og konflikter (Greimas,1974).   

  

Med fokus på indholdet i ”den gode historie”, synes storytellingfeltet ligeledes at påvirke 

journalistikken. Her var Galtung & Ruges (1965) teori om nyhedsværdi, det første bud på 12 faktorer, 

der kendetegner nyhedsværdien i en historie. Inspireret heraf, udviklede Østlyngen & Øvrebø (1999) 

det, der i dag kendes som nyhedskriterierne: væsentlighed, identifikation, sensation, aktualitet og 

konflikt. Disse beskriver hvilke elementer en nyhed bør indeholde, og jo flere af disse elementer der 

gør sig gældende, desto højere er nyhedsværdien. Oprindeligt er nyhedskriterierne således udviklet 

som pejlemærke til journalister, men kan også overføres til andre typer fortællinger og fungere som 

rygraden i enhver god historie (Schmidt, 2011). Som følge af den digitale udvikling har blandt andre 

Haug (2015) genfortolket og videreudviklet kriterierne i relation til nye medier. Hertil præsenterer 

Haug (2015) følgende fem indholdskriterier for godt indhold på socialt medier: det kan fortælles 

videre, det er følelsesladet, relevant, overraskende, underholdende eller vigtigt, det er gerne visuelt, 

der har den rette timing, det skal hjælpe folk til at gøre noget. Lever indholdet op til disse kriterier, 

vil det alt andet lige fungere godt på sociale medier (Haug, 2015).  

  

Netop fremkomsten af de sociale medier har ligeledes påvirket interessen for og anvendelsen af 

historiefortælling, både som begreb og som disciplin. Storytelling er bl.a. blevet et værktøj til at 

formidle viden på en interessant og fængende måde, og bruges f.eks. inden for marketing og branding. 

Som tidligere belyst, har mange virksomheder måtte indse, at det ikke længere er nok at have et godt 

produkt (Fog et al., 2009). Årsagen hertil er, at forbrugere efterspørger produkter, der tilbyder en 

særlig oplevelse og rummer en følelsesmæssig dimension (Fog et al., 2009). Ifølge Beverland (2009) 

er historier, sammenlignet med andre former for information, mere autentiske: “Stories are viewed 

as more authentic than other forms of information because they mirror how we (and others) 

communicate things about ourselves, others, places, events, cultures, and experiences” (p. 34). 

Historier er således blevet en oplevet merværdi hos forbrugerne, samt et konkurrence- og 

differentieringsparameter for virksomheder. Forbrugere legitimerer med hjernen, men køber med 
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hjertet, og derfor går marketing og storytelling hånd i hånd (Fog et al., 2009). Desuden er storytelling, 

som følge af den teknologiske udvikling, ikke længere begrænset til fortællinger i sin klassiske form, 

som det kendes fra historiebøgerne. Fremkomsten af nye medier, herunder sociale medier, 

streamingtjenester, blogging forums mv. har givet individer nye muligheder for at udtrykke sig selv 

og sin historie (Miller, 2014).  

  

I forbindelse hermed fremhæves Lambert (2013), der var blandt de første teoretikere indenfor digital 

storytelling. Ifølge Lambert (2013) er god digital historiefortælling forankret i følgende syv 

principper: historien skal være personlig, være fortalt i jeg-form, handle om oplevet situation, 

inkorporere billeder fremfor video, indeholde en form for lyd, have en længde på ca. 2-3 minutter og 

intentionen bag historier er vigtigere end selve historien (Lambert, 2013). Hertil definerer Alexander 

(2011) digital storytelling som dét at fortælle historier med digitale teknologier, mens Miller (2014) 

definerer digital storytelling som: ”narrative entertainment that reaches its audience via digital 

technology and media” (p. 3). Yderligere er begrebet transmedia storytelling dukket op, som udtryk 

for historiefortælling på tværs af medier (Jenkins, 2010; Miller, 2014; Lambert, 2013; Mittel, 2015). 

Ifølge Jenkins (2010) repræsenterer transmedial historiefortælling: “a process where integral 

elements of a fiction get dispersed systematically across multiple delivery channels for the purpose 

of creating a unified and coordinated entertainment experience. Ideally, each medium makes its own 

unique contribution to the unfolding of the story” (p. 944). Hertil foreslår Jenkins (2010) syv 

principper som forudsætning for en succesfuldt transmediel historiefortælling: spreadability vs. 

drillability, continuity vs. multiplicity, immersion vs. extractability, worldbuilding, seriality, 

subjectivity og performance. Sidenhen har Mittel (2015) beskrevet transmedia storytelling som 

‘narrative complexity’, hvor fiktion udvides på en kreativ og innovation måde, på tværs af medier, så 

publikums engagement og opmærksomhed opretholdes mellem f.eks. sæsoner og episoder i en tv-

serie. Yderligere foreslår Ibrus & Scholari (2012), at transmedia storytelling er en tværmedial 

kommunikationsform, der kan forklares med formlen: cross media + narrative = transmedia 

storytelling. Ligesom med historiebegrebet, bevidner ovenstående om, at der findes mange 

betegnelser og forgreninger af transmedia storytellingfænomenet, et begreb der belyses nærmere i 

kapitel seks. 
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2.3 DELKONKLUSION  
 

Med afsæt i eksisterende litteratur kan det konkluderes, at det moderne samfund er stærkt overbelastet 

af kommercielle budskaber, hvilket bl.a. har skabt grobund for influencer marketing. Et felt, hvor 

autenticitet og identifikation synes at være de bærende elementer. Af litteraturen kan det udledes, at 

der er opstået en mistroisk ‘ad-blocking’ kultur, hvorfor kravet til autenticitet er stigende. Desuden 

er autenticitet stærkt relateret til identifikation, og som påvist i reviewet, fungerer dette ligeledes som 

et afgørende element indenfor influencer marketing. Ifølge flere teoretikere har identifikation stor 

betydning for forbrugerens modtagelighed overfor et budskab. Hertil anses storytelling ligeledes som 

et effektivt værktøj til at formidle viden på en anderledes, interessant og fængende måde. Historier er 

sammenlignet med andre typer information mere autentiske, idet de afspejler den måde, hvorpå vi 

mennesker kommunikerer om sig selv, andre, steder og oplevelser.  

  

Den afgørende betydning af autenticitet og identifikation ift. influencer marketing synes dog at stride 

imod den nye tendens, virtuelle influencers. Umiddelbart virker de moderne forbrugeres behov for 

autentiske og identificerbare individer langt fra opfyldt med virtuelle influencers – en tendens, der 

endnu ikke har fået meget opmærksomhed i akademisk forskning. Derfor ønskes det, som tidligere 

belyst, at undersøge dette ‘gap’ med fokus på storytelling.   

 
2.4 BEGREBSAFKLARING  
 
I følgende afsnit introduceres og defineres de væsentligste begreber, som løbende anvendes gennem 

dette speciale. Formålet hermed er at sikre en fælles forståelse og konsistent brug af specialets mest 

centrale begreber.  

 

Influencer: Gennem specialet anvendes begrebet influencer i overensstemmelse med Den Danske 

Ordbogs forståelse: En person der har indflydelse på andres holdninger og valg, har mange følgere 

på de sociale medier og som evt. betales for at reklamere (in)direkte for et produkt, et budskab eller 

lign. i sine opslag (Den Danske Ordbog, 2019a). 

 

Virtuel influencer: I følgende speciale forstås virtuelle influencer som fiktive computeranimerede 

personligheder med menneskelige egenskaber og karaktertræk. De optræder på sociale medier på 
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samme måde som virkelige influencers, og er typisk designet af et bureau, som skaber deres indhold 

og faciliterer deres samarbejder med brands.  

 

Influencer marketing: Forståelsen af influencer marketing ændres kontinuerligt, da begrebet, i disse 

år, er under konstant udvikling. Som følge heraf findes det relevant at kombinere en række af 

eksisterende definitioner fra den akademiske litteratur. Dette har udmøntet sig i følgende definition 

og forståelse af influencer marketing: “Influencer marketing is about influencing the decision-making 

process (…) by engaging people who (…) have the credibility and capacity to drive positive word-of-

mouth (…) and are influential online, to share brand messaging with their audiences in the form of 

sponsored content” (Semenik, et. al., 2012, p. 640; Brown & Hayes, 2008, p. 32; Diamond, 2019, p. 

472).    

 

Historie: Da det ikke er lykkedes at finde en generel definition, men derimod er erfaret at ‘historie’ 

er et mangefacetteret begreb, tages der i følgende speciale udgangspunkt i Den Danske Ordbogs 

definition: Mundtlig eller skriftlig beretning, der gengiver et opdigtet eller virkeligt handlingsforløb 

(Den Danske Ordbog, 2019b). Specialet vil samtidig anvende begrebet ‘fortælling’ synonymt med 

‘historie’, da Den Danske Ordbogs definitionen af begge begreber er relativt ens. Fortælling defineres 

således i Den Danske Ordbog: Noget som fortælles mundtligt, skriftligt eller i en anden kunstnerisk 

form, og som fremstiller et bestemt handlingsforløb (Den Danske Ordbog, 2019c). 

 

Storytelling: I følgende speciale forstås storytelling som en måde, hvorpå man ved hjælp af 

eksempelvis tale, tekst og billeder kan videreformidle autentisk eller fiktiv information. Det opfattes 

yderligere som en disciplin indenfor kommunikation, der anvender historier som et strategisk værktøj. 

Direkte oversat til dansk betyder ordet historiefortælling, hvorfor den danske oversættelse vil 

anvendes synonymt med den engelske betegnelse undervejs i specialet. Denne todelte forståelse af 

begrebet storytelling er inspireret af henholdsvis Christensen, Morsing & Cheney (2008) samt 

Christiansen & Rose (2019).  

 

Miquela: Gennem specialet anvendes navnet Miquela, om den virtuelle influencer, som ligeledes er 

kendt under Instagram navnet lilmiquela, der fungerer som specialets undersøgelsesenhed. I 

biografien på hendes Instagram dvs. teksten under hendes profilbillede, fremgår hendes navn blot 

som Miquela, hvorfor dette navn anvendes gennem specialet. Desuden gøres der opmærksom på, at 
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der ved anvendelse af navnet Miquela, hersker en bevidsthed om, at hun ikke findes, men eksisterer 

i kraft af den amerikanske virksomhed, Brud, som administrerer profilen og opretholder illusionen 

om hende som virtuel influencer på Instagram. 

3. Teori  
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I det følgende kapitel belyses specialets teoretiske ramme, hvortil der foretages en overordnet 

gennemgang af de centrale elementer og begreber indenfor hver teori. Formålet hermed er at etablere 

en forståelse for teorierne, som vil blive anvendt og udfoldet yderligere i specialets analyse. Foruden 

denne gennemgang vil det, i de enkelte afsnit, belyses hvorfor den pågældende teori findes relevant 

til besvarelsen af specialets problemformulering. Desuden vil der foreligge en kritisk refleksion over 

teoriernes styrker, svagheder og anvendelighed ift. dette speciales genstandsfelt, virtuelle influencers. 

For bedst muligt at kunne besvare specialets problemformulering opereres der overordnet med tre 

teoretiske områder, som dette teoriafsnit ligeledes er inddelt efter: storytelling, autenticitet og 

identifikation. I nedenstående model ses en illustration over denne tredeling og underliggende teorier.   

 
Model 1: Teorimodel  

 
Kilde: Egen tilvirkning, teorimodel  

 
 
3.1 BERETTERMODEL OG BØLGEMODEL  

 
I værket, De levende billeders dramaturgi, giver Larsen (2003) en detaljeret beskrivelse af tv-

historiens forskellige fortællemodeller- og metoder. Dette ved en gennemgang af principperne i tv-

fortællingers dramaturgi, herunder alt fra korte nyheder og oplysende magasiner til lange 
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dokumentarer og realityprogrammer. Begrebet dramaturgi forstås i den sammenhæng som læren om 

at skabe oplevelse, indlevelse og spænding gennem historier fortalt i lyd og billeder.  

 

Ifølge Larsen (2003) skelnes der indenfor dramaturgien mellem to måder at opbygge en historie. Den 

ene form er berettermodellen, som er bygget op omkring en spændingskurve. Modellen illustrerer et 

lineært og kausalt forløb samt udfolder, hvilke faser, en god historie skal indeholde, for at skabe 

spænding. Oprindeligt er berettermodellen udviklet til at opbygge spændingskurven i film, men kan 

ligeledes anvendes til at analysere handlings- og spændingsforløbet i andre typer fortællinger, såsom 

eventyr og noveller. Modellen består af følgende syv faser: anslag, præsentation, uddybning, point of 

no return, konfliktoptrapning, klimaks og udtoning.  

 

Anslaget indeholder en eller flere åbningsscener og slår historiens hovedtema an. Derefter følger 

præsentationen, hvor historiens hovedkarakterer, deres indbyrdes relationer samt historiens tid og 

miljø, introduceres (Larsen, 2003). I den efterfølgende uddybningsfase tilføres yderligere information 

for at skabe identifikation med historiens bærende karakter(er), så publikums følelsesmæssige 

engagement forstærkes. Det er ligeledes i denne fase, at publikum får fornemmelsen af, hvilken 

konflikt der kommer til at udspille sig. Herefter følger point of no return, som markerer dét tidspunkt 

i forløbet, hvor historiens hovedkarakter ikke kan ‘vende om’ dvs., hvor konflikten ikke længere kan 

ignoreres, men derimod må håndteres. Point of no return antyder således en overgang i historien og 

indleder konfliktoptrapningen (Larsen, 2003). I denne fase optrappes konflikten, som når sit 

højdepunkt i klimaksfasen, hvor “kampen” afgøres og konflikten løses. Sidste fase, udtoningen, 

markerer afslutningsvis historiens ende, hvormed den gamle eller en ny situation (gen)etableres for 

fortællingens karakterer. 

 

Foruden berettermodellen, er bølgemodellen ifølge Larsen (2003), en anden måde at opbygge en 

historie på. Bølgemodellens dramaturgiske funktion er at skabe struktur i en historie, hvor der ikke 

hersker én bestemt spænding gennem den samlede historie. Ifølge Larsen (2012) kan bølgemodellen 

bl.a. bruges til: “portrætter og til miljøskildringer, hvor hver bølge fortæller en ny historie om 

hovedpersonen/miljøet, og hvor hver bølge lægger en ny brik til det samlede billede af 

personligheden/miljøet” (para. 7). Inspireret af berettermodellen, indeholder bølgemodellen flere af 

de samme dele, herunder anslag, præsentation, klimaks og udtoning. I modsætning til 

berettermodellen, er historier, opbygget efter bølgemodellen, kendetegnet ved et forløb bestående af 
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scener, småfortællinger og episoder. Disse kan betegnes som ’bølger’, der indholdsmæssigt hænger 

sammen, i kraft af et fælles tema. De enkelte bølger fungerer som selvstændige korte indslag eller 

minihistorier, der bidrager til at underbygge og skabe fremdrift i den samlede historie (Larsen, 2003). 

Mellem de forskellige bølger kan der fremkomme mellemspil, som har til formål at lede videre til 

næste bølge. Med andre ord kan disse mellemspil betragtes som et slags hvilepunkt, inden næste 

fortælling. Sammenlignet med berettermodellen, har bølgemodellen således en løsere struktur, da 

antallet og rækkefølgen, hvormed bølgerne præsenteres, ikke er afgørende.  

 

Til besvarelse af specialets problemformulering anvendes en kombination af ovennævnte beretter- og 

bølgemodel. Dette skyldes at strukturen og opbygningen af Miquelas historie på Instagram, menes at 

afspejle begge modeller. Miquelas historie synes indledningsvist at være opbygget efter 

berettermodellen, men da historien løbende udbygges, kan den ligeledes argumenteres for at følge 

bølgemodellens struktur, hvilket vil blive belyst nærmere i specialets analyse. Denne kombination 

kan dog kritiseres, idet modellerne er tiltænkt forskellige typer fortællinger såsom noveller, eventyr, 

film mv. og ikke er udviklet til analyse af historiefortælling på sociale medier. Modellerne kan således 

ikke anvendes 1:1 til at belyse Miquelas historie, hvilket medfører en tilpasning ift. modellernes 

oprindelige udformning. Omvendt kan kombinationen betragtes som en fordel for specialet, idet der 

skabes en sammensat model, der i modsætning til modellerne enkeltvis kan bruges til at belyse 

opbygningen og strukturen af Miquelas historiefortælling på Instagram. I afsnit 5.1.1 præsenteres og 

anvendes denne kombinerede model, inspireret af beretter- og bølgemodellen.  

 

Foruden at anvende beretter- og bølgemodellen til analyse af opbygning af Miquelas historie, vil der 

ligeledes foretages en analyse af indholdet i historien bl.a. med afsæt i Greimas (1974) aktantmodel, 

som introduceres i det kommende afsnit. 

 
3.2 AKTANTMODEL  

 
I bogen, Strukturel Semantik, argumenterer Greimas (1974) for, at alt kommunikation er narrativ, og 

at der i fortællinger eksisterer en grundlæggende struktur, som kan belyses gennem hans aktantmodel. 

Greimas (1974) aktantmodel kan således beskrives som et analytisk værktøj indenfor 

narrativitetsteori og er inspireret af Propps (1928) undersøgelse af russiske folkeeventyr. 

Aktantmodellen illustrerer en histories væsentligste karakterer, herunder subjekt, objekt, hjælper, 

modstander, giver og modtager, samt deres indbyrdes relationer. Disse aktanter er ikke nødvendigvis 



 33 af 166  

personer, men kan også være fysiske objekter såsom en virksomhed eller en abstraktion, dvs. en 

tanke, svaghed, styrke mv. (Greimas, 1974).  

 

Ifølge Greimas (1974) tager historier udgangspunkt i et subjekt, som er tilsvarende historiens 

hovedperson. Subjektet stræber altid efter at opnå noget, dét som betegnes en histories objekt. 

Objektet kan eksempelvis være en person eller genstand, der er omgivet af en række andre aktanter, 

som påvirker, hvorvidt subjektet opnår objektet. Heriblandt findes historiens hjælper, som assisterer 

subjektet i sin stræben efter objektet, hvorimod historiens modstander modarbejder subjektet i at opnå 

objektet. Historiens giver er derimod den eller det, der slutteligt overrækker objektet til subjektet, 

mens modtageren er den der får objektet, hvilket ofte er historiens subjekt.  

 

Til besvarelse af specialets problemformulering anvendes aktantmodellen til at belyse, hvorledes 

indholdet i Miquelas storytellingunivers strategisk udformes. I forlængelse heraf undersøges hvilke 

aktanter, der indgår i Miquelas historie samt deres indbyrdes relationer. Da modellen oprindeligt er 

udviklet til analyse af eventyr, kan den ikke anvendes 1:1 til at belyse Miquelas historie, som udspiller 

sig på sociale medier. Ikke desto mindre, synes der at kunne identificeres en række af aktanterne fra 

Greimas (1974) model i Miquelas historie. Disse adskiller sig dog fra de karakterer, der ofte optræder 

i klassiske eventyr, såsom prinsen på den hvide hest, og prinsessen og det halve kongerige. I Greimas 

(1974) teori, synes aktanterne dog at være løst defineret, idet disse, som belyst, både kan udgøre 

personer, genstande og abstraktioner, hvilket fordrer en alsidig anvendelse af modellen. Med afsæt 

heri, vurderes aktantmodellen således at kunne belyse karaktererne i Miquelas fortælling og deres 

indbyrdes relationer.  

 

Dog synes aktantmodellen ikke at kunne fungere som selvstændigt analyseredskab til analyse af 

indholdet i Miquelas historie, idet den kun beskæftiger sig med historiens karakterer. Derfor findes 

det relevant at supplere analysen af indholdet i Miquelas historie med Haugs (2015) indholdskriterier 

til sociale medier. Disse kriterier er, sammenlignet med ovenstående teorier og modeller, tilpasset 

indhold på sociale medier, hvor Miquela historie netop udspiller sig. Derfor vil disse indholdskriterier 

introduceres i det kommende afsnit. 

 

 



 34 af 166  

3.3 INDHOLDSKRITERIER FOR SOCIALE MEDIER  

 
I bogen, Sig du kan li’ mig – indholdsstrategi for sociale medier, belyser Haug (2015), hvad der 

kendetegner godt indhold på sociale medier. Hertil understreger hun, at vi mennesker alle dage har 

sat pris på en god fortælling, og stadig gør det. Haug (2015) introducerer i den forbindelse fem 

indholdskriterier som bud på, hvilke generelle træk der karakteriserer godt indhold på sociale medier.  

  

Det første indholdskriterie, det kan fortælles videre, refererer til det faktum, at storytelling aldrig går 

af mode (Haug, 2015). På sociale medier er storytelling både den samlede historie og de enkelte 

fortællinger, som deles hver dag. En statusopdatering på Facebook, et tweet på Twitter eller et billede 

på Instagram, kan hver især fortælle en historie. Eftersom den enkelte profil på sociale medier består 

af en masse små historier, er det dog afgørende at have et strategisk sigte, så der ikke tegner sig et 

fragmenteret og usammenhængende billede, når alle indholdsdele sættes sammen til et stort puslespil 

(Haug, 2015).  

  

Det næste indholdskriterie, det er følelsesladet, relevant, overraskende, underholdende eller vigtigt, 

sammenfatter en række væsentlige karaktertræk for godt indhold på sociale medier (Haug, 2015). I 

dette kriterium synes der desuden at eksistere en tydelig kobling og parallel til de journalistiske 

nyhedskriterier: aktualitet, væsentlighed, sensation, identifikation og konflikt (Schmidt, 2011). Hvad 

der yderligere kendetegner disse nyhedskriterier samt koblingen til Haugs (2015) indholdskriterier, 

vil blive uddybet nærmere i det kommende afsnit 5.1.3, hvor Schmidts (2011) fortolkning af 

nyhedskriterierne præsenteres.  

  

Det tredje indholdskriterie for sociale medier er ifølge Haug (2015) det er gerne visuelt. Som 

mennesker afkoder vi visuelle indtryk hurtigere end tekst, og op imod 90% af den information hjernen 

får, er visuel (Haug, 2015). Den visuelle kommunikation går rent ind hos netbrugere, der drages af 

flotte billeder og sjove videoer (Haug, 2015). Visuel og kreativ kommunikation er således afgørende 

i den skærpede konkurrence om forbrugernes opmærksom, der, som belyst, ligeledes udspiller sig på 

sociale medier (jf. afsnit 1.1).  

  

Det fjerde indholdskriterie, det har den rette timing, refererer til, hvornår indhold bør offentliggøres. 

På sociale medier er det vigtigt at have fokus på timing, så indhold offentliggøres på det mest 

relevante tidpunkt for brugerne (Haug, 2015). Med andre ord handler det både om at tilpasse sit 
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indhold til brugernes rytme og den aktuelle dagsorden. Dette leder desuden videre til Haugs (2015) 

sidste indholdskriterium, det skal hjælpe folk til at gøre noget. Med dette påpeger Haug (2015), at der 

skal være en hensigt med kommunikationen, og at indholdet skal have relevans for brugerne dvs. 

opfylde et eller flere behov.   

  

Såfremt indhold på sociale medier efterlever de ovenstående kriterier vil det, ifølge Haug (2015), 

fungere godt på sociale medier. Som følge af den hastige udvikling inden for sociale medier, kan 

Haugs (2015) indholdsstrategier dog fremstå lettere forældet ift. en analyse af et nyt fænomen som 

virtuelle influencers. Dertil kommer, at kriterierne er udviklet på baggrund af Haugs (2015) egne 

erfaringer, observationer og interviews, hvilket får teorien til at fremstå mere praksisnær end 

akademisk. Omvendt fremhæves det, at Haug (2015), foruden at være én af de mest erfarne profiler 

indenfor sociale medier i Danmark, ligeledes er konsulent, foredragsholder, skribent og hyppig 

kommentator på DR og TV2. Dette skyldes bl.a. hendes evne til at forene kommunikationsdisciplinen 

med de digitale medier (Dansk Markedsføring, n.d.).  

 

Med afsæt i ovenstående refleksion, findes Haugs (2015) kriterier dog stadig anvendelige, da der i 

følgende speciale netop foretages en undersøgelse af et fænomen, som udspiller sig på sociale medier. 

Til besvarelse af problemformuleringen vil Haugs (2015) indholdskriterier for sociale medier derfor 

benyttes til at belyse, hvorvidt Miquelas historiefortælling lever op til de fem indholdsstrategier. Dette 

som et udtryk for, at Miquelas historie, alt andet lige, fungerer som godt indhold på sociale medier.   

 

Som belyst synes der at eksistere en kobling mellem Haugs (2015) andet indholdskriterie, det er 

følelsesladet, relevant, overraskende, underholdende eller vigtigt, og de journalistiske 

nyhedskriterier. Derfor vil der i det kommende afsnit foretages en præsentation af disse kriterier, samt 

argumentation for koblingen af de to typer kriterier. 

 
3.4 DE JOURNALISTISKE NYHEDSKRITERIER  

 
I bogen, Journalistikkens grundtrin, præsenterer Schmidt (2011) sin fortolkning af de fem 

journalistiske nyhedskriterier: væsentlighed, aktualitet, identifikation, sensation og konflikt. Disse 

kriterier har i mange år fungeret som en universel standard “tjekliste” for nyhedsværdien i en historie 

(Schmidt, 2011). De fem nyhedskriterier udspringer af Galtung og Ruges (1965) 12 nyhedsfaktorer, 

som var blandt de første, til at identificere en række faktorer for avisers dækning af internationale 
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kriser. Oprindeligt udspringer nyhedskriterierne således af journalistikken, men kan ifølge Schmidt 

(2011) også overføres og anvendes inden for andre genrer og typer af historier.  

 

Det første kriterium, væsentlighed, vedrører journalistikkens rolle i demokratiet dvs. at borgere skal 

holdes orienteret om væsentlige samfundsspørgsmål (Schmidt, 2001). Historier af væsentlig karakter 

har således stor samfundsmæssig betydning, hvortil der ofte lægges vægt på konsekvenserne for 

modtageren (Schmidt, 2011). Det andet kriterium aktualitet, refererer derimod til dét der foregår i 

nuet. Aktuelle historier skal således være særligt interessante for modtagerne i øjeblikket og gerne 

omhandle begivenheder, som optager modtagerne i dagligdagen. Når begivenheder indtræffer 

pludseligt, er der ofte tale om høj aktualitet, men aktualitet kan også forekomme, hvis gamle historier 

kommer frem i offentlighedens lys. Det tredje kriterium, identifikation, handler derimod om at vække 

følelser hos modtageren, herunder genkendelse, samhørighed eller fællesskab (Schmidt, 2011). En 

historie har ofte karakter af identifikation, når modtageren kan relatere til personerne eller emnet i 

fortællingen dvs. kan genkende sig selv deri. Det fjerde kriterium, sensation, kan ifølge Schmidt 

(2011) oversættes til ‘opsigtsvækkende’, og handler om at give et usædvanligt, uventet eller stærkt 

overraskende indtryk på modtageren. Med andre ord er sensation ofte det, der fanger modtagerens 

opmærksomhed og gør, at en historie sælger (Schmidt, 2011). Dette relaterer sig desuden til det femte 

og sidste kriterium, konflikt. Ligesom kampen mellem det gode og onde, der ofte udspiller sig i 

eventyr eller film, har konflikter mellem mennesker generelt stor betydning i historier. Dette skyldes 

bl.a., at konflikter indeholder et dramatisk element, som skaber nysgerrighed, og giver modtageren 

mulighed for at tage parti samt identificere sig med den ene part.  

 

I følgende speciale er det således valgt at anvende Schmidts (2011) fortolkning af nyhedskriterierne, 

idet mediebilledet har ændret sig markant siden Galtung og Ruges (1965). Dertil kommer, at Galtung 

og Ruges (1965) teori centraliserer sig omkring nyheder, der er opstået på baggrund af begivenheder. 

Denne forståelse af nyheder og grundlaget for nyhedsdækning, har dog udviklet sig markant siden 

da. I dag er nyheder ikke nødvendigvis bundet op på begivenheder, men kan eksempelvis tage 

udgangspunkt i et billede, en tv-serie eller en fiktiv historie (Schmidt, 2011).  

 

Med afsæt i ovenstående præsentation af nyhedskriterierne, argumenteres der, som belyst, for en 

kobling mellem Haugs (2015) indholdskriterier og nyhedskriterierne. Hertil menes de journalistiske 

nyhedskriterier og Haugs (2015) andet indholdskriterium at kunne sidestilles således: 
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aktualitet/vigtigt, væsentlighed/relevant, sensation/overraskende, identifikation/følelsesladet, 

konflikt/underholdende. Denne sidestilling af kriterierne er dog ikke et udtryk for, at kriterierne er 

nøjagtig ens. Det er derimod et udtryk for en række lighedstræk kriterierne imellem, hvilket gør dem 

sammenlignelige, selvom der er tale om kriterier for henholdsvis nyheder og sociale medier. Disse 

lighedstræk vil blive uddybet nærmere i analysen, hvor det eksemplificeres, med udgangspunkt i 

Miquelas historiefortælling på Instagram, hvorledes disse kriterier korrelerer. Ved at sidestille disse 

kriterier er der dog bevidsthed om, at kriterierne er udviklet til forskellige former for kommunikation, 

og normalt anvendes i forskellige sammenhænge. Dog synes ovenstående kriterier at komme til 

udtryk i Miquelas historiefortælling, hvorfor de findes relevante at kombinere og inddrage i dette 

speciale.  

 

Til besvarelse af problemformuleringen vil Schmidts (2011) fortolkning af nyhedskriterierne, 

sammenkoblet med Haugs (2015) indholdskriterier således benyttes til at analysere, hvorledes 

indholdet i Miquelas storytellingunivers strategisk udformes. Ved anvendelse af Schmidts (2011) 

teori, tages der dog forbehold for, at den oprindeligt er udviklet indenfor journalistikken og dermed 

ikke er en teori, der typisk anvendes indenfor kommunikationsafhandlinger som denne. Som belyst 

påpeger Schmidt (2011) dog, at kriterierne kan anvendes indenfor andre typer af historier. Med afsæt 

i denne argumentation, findes det relevant at anvende Schmidts (2011) fortolkning af kriterierne til 

at analysere Miquelas historie, selvom den ikke betegnes som en nyhed.  

 

Foruden at belyse opbygningen, strukturen og indholdet i Miquelas historiefortælling gennem de 

ovenstående teorier, vil der yderligere anvendes en række andre teorier for at undersøge, hvorledes 

Miquelas univers strategisk udformes, så hun fremstår autentisk og identificerbar. Dette gøres bl.a. 

ved anvendelse af Enlis (2015) teori om medieret autenticitet, hvilket vil blive præsenteret i det 

kommende afsnit. 

 
3.5 MEDIERET AUTENTICITET  

 
I værket, Mediated Authenticity: How the Media Constructs Reality, fremlægger Enli (2015) sin 

undersøgelse af autenticitetsbegrebet i relation til forskellige medier, herunder sociale medier.  

Indledningsvist præsenterer Enli (2015) følgende paradoks, som udgangspunkt for hendes teori om 

medieret autenticitet: ”The paradox of mediated authenticity is that although we base most of our 

knowledge about our society and the world in which we live on mediated representations of reality, 
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we remain well aware that the media are constructed, manipulated and even faked” (p. 1). Ifølge Enli 

(2015) baserer mennesker således det meste af deres viden på medierede repræsentationer af 

virkeligheden, trods bevidstheden om mediernes manipulerede og konstruerede karakter. Hertil 

introducerer Enli (2015) begrebet, mediated authenticity: ”which refers to how authenticity is a 

currency in the communicative relation between producers and audiences” (p. 1). For at forstå dette 

begreb, introducerer Enli (2015) yderligere følgende tre begreber: authenticity illusions, authenticity 

contract and authenticity puzzle/scandal.  

 

Ifølge Enli (2015) konstrueres medieret autenticitet ved hjælp af authenticity illusions dvs. strategier 

eller teknikker, der repræsenterer og forstærker det virkelige. Dette kan være alt fra mindre justeringer 

som lys- og lydeffekter til større efterredigeringer såsom photoshopping. Med andre ord afhænger 

disse autenticitetsillusioner af det enkelte medie og dets funktioner. Eksempelvis gøres der i tv og 

film brug af både audio- og visuelle autenticitetsillusioner, i form af (re)konstruerede kulisser og 

bestemte lydeffekter, for at understøtte handlingen og stemningen i de enkelte scener. At medier 

anvender sådanne teknikker, har ikke til formål at snyde modtagerne, men derimod at få indholdet til 

at fremstå mere autentisk. Hertil understreger Enli (2015), at publikum oftest er indforstået med disse 

manipulationer. Denne accept kommer bl.a. til udtryk i tv-shows, hvor seere er indforstået med, at 

dåselatter ikke er en reaktion fra et ægte publikum, men derimod en teknik, der understøtter humoren 

i scenen. Autenticitetsillusioner er således en del af den authenticity contract, der ifølge Enli (2015) 

eksisterer mellem producer og publikum. En socialt konstrueret kontrakt, baseret på etablerede 

genrekonventioner og dertilhørende forventninger, som kontinuerligt ændres i takt med 

medieudviklingen. Når autenticitetskontrakten udfordres eller brydes opstår dét Enli (2015) betegner 

authenticity scandal eller authenticity puzzle. Hvor autenticitetsskandale refererer til afsenderens 

bevidste bedrageri, er autenticitets puzzle derimod et udtryk for forskellige grader af tvetydighed. 

Fælles for begge, er at kontraktbruddet skaber en situation, hvor publikum bliver i tvivl om, hvorvidt 

det afsendte er virkeligt.  

 

Omvendt, opretholdes autenticitetskontrakten gennem ovennævnte autenticitetsillusioner, som 

bidrager til at skabe medieret autenticitet. Hertil introducerer Enli (2015) en række 

autenticitetsillusioner for sociale medier som strategi til at fremstå autentisk på disse platforme, 

hvilket vil blive uddybet i det kommende afsnit.  

3.5.1 Medieret autenticitet på sociale medier  
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Forskellen mellem digital- og fysisk kommunikation skal ifølge Enli (2015) findes i fraværet af 

ansigtsudtryk og kropssprog i den digitale verden. Grundet dette fravær af signaler peger Enli (2015) 

på væsentligheden af autenticitetsillusioner, da disse hjælper brugeren med at navigere i den digitale 

kommunikation og etablere et tillidsforhold inden for disse arenaer. Hertil opstiller Enli (2015) fire 

kategorier af autenticitetsillusioner for sociale medier: authenticating feelings, self-disclosure, 

support from networks og genre conventions.  

  

Authenticating feelings er ifølge Enli (2015) en måde at udtrykke autenticitet i medieret 

kommunikation. Grundet større afstand mellem afsender og modtager i medierede rum, er mennesker 

i højere grad opmærksomme på små signaler på sociale medier, sammenlignet med ansigt til ansigt 

kommunikation. På sociale medier må der således tages alternative metoder i brug for at udtrykke 

følelser, undgå misforståelser samt understøtte tekster. En af de mest anvendte metoder er brugen af 

emojis og symboler, der bl.a. benyttes til at signalere følelser eller ironi. Følelsesmæssigt engagement 

kan herudover udtrykkes gennem tegnsætning såsom udråbstegn og punktummer, hvilke kan 

kompensere for kropssprog. Desuden spiller sproget ligeledes en afgørende rolle, hvor talesprog eller 

lydskrift ofte bruges til at signalere oprigtighed. Hertil påpeger Enli (2015) at tillid på sociale medier 

ligeledes kan skabes gennem billeder, som substitution for fysisk tilstedeværelse f.eks. et 

profilbillede, som viser brugerens ansigt eller billeder med familie og venner.  

  

En anden måde at udtrykke autenticitet på sociale medier betegner Enli (2015) self- disclosure. Dette 

refererer til afsløring og deling af private informationer, hvilket både kan komme til udtryk gennem 

ærlige beretninger såvel som falske og opdigtede fortællinger. Det væsentligste er at signalere 

åbenhed og give indblik i sit liv, for at skabe tillid i nye online relationer. 

  

Den tredje autenticitetsillusion kalder Enli (2015) support from network, hvilket henviser til 

netværkers evne til at understøtte online-identiteters autenticitet. Her fungerer sociale mediers 

linking-praksisser bl.a. som en autenticitetsmarkør, da dette udtrykker opbakning fra personens 

netværk. Generelt er netværk på sociale medier blevet en integreret del af vores hverdagsliv, og derfor 

er venner på Facebook eller følgere på Instagram, i sig selv, blevet en verificerende faktor som kan 

bruges til at legitimere sig selv: ”Our presence in online networks has in itself become an authenticity 

marker to underwrite our very existence as social, and thus also trustworthy, human beings.” (Enli, 

2015, p. 92). 
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Den fjerde og sidste autenticitetsillusion betegner Enli (2015) genre conventions. Hvert medie har sin 

egen genrekonvention og tone som brugere må tilpasse sig for at være en del af det fællesskab, der 

finder sted. Desuden kan genrekonventioner, ifølge Enli (2015), anskueliggøre forholdet mellem 

producer og modtager, samt fungere som hjælperedskab til at skabe en hensigtsmæssig 

kommunikation. Med andre ord kan genrekonventioner bidrage til genkendelighed, hvilket fremmer 

autenticitet.  

 

Til besvarelse af problemformuleringen anvendes Enlis (2015) teori om medieret autenticitet og 

dertilhørende begreber for at belyse, hvorledes storytellinguniverset omkring Miquela opbygges 

strategisk, så hun fremstår autentisk. Herudover vil Enlis (2015) teori anvendes til at undersøge, 

hvorledes Miquelas autenticitet understøttes af Instagrams medietekniske funktioner. Som følge af 

den hastige udvikling indenfor sociale medier, kan Enlis (2015) teori om medieret autenticitet dog 

fremstå lettere forældet ift. en analyse af et nyt fænomen som virtuelle influencers. På Instagram er 

der siden 2015 blevet lanceret en række nye funktioner, heriblandt funktionen Instagram tv (IGTV). 

Denne funktion muliggør videoindhold af længere format, hvilket er særligt brugbart til 

offentliggørelse af f.eks. interviews, tutorials eller andre mere omfattende videoer. Miquela benytter 

ligeledes denne funktion på Instagram, hvilket formodes at bidrage til hendes autenticitet, idet 

brugerne ikke blot kan observere hende gennem billeder, men derimod se hendes kropssprog og høre 

hendes stemme gennem IGTV. Selvom Enlis (2015) teori, af gode grunde, ikke tager højde for de 

nyeste funktioner på bl.a. Instagram, synes det ikke at hæmme anvendelsen af teorien i følgende 

speciale. Dette skyldes at funktionerne, som beskrives i teorien, stadig eksisterer på sociale medier, 

såsom det lille blå verificeringsbadge på Instagram.  

 

Foruden Enlis (2015) teori der, som belyst, anvendes til at analysere de autentiske elementer i 

Miquelas historiefortælling, anvendes Labrecques (2014) teori om parasocial interaktion på sociale 

medier, til at analysere identifikationsfremmende elementer. Dette gøres med henblik på at 

identificere, hvorledes den strategiske udformning af indholdet i hendes storytellingunivers samt 

aktiviteten på hendes Instagram, får hende til at fremstå identificerbar. 
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3.6 PARASOCIAL INTERAKTION  

 

I artiklen, Fostering Consumer-Brand Relationships in Social Media Environments: The Role of 

Parasocial Interaction, præsenterer Labrecque (2014) sin undersøgelse af, hvorledes virksomheder 

kan skabe parasocial interaktion på sociale medier. Med afsæt i Horton & Wohl (1956), der var blandt 

de første til at introducere begrebet, parasocial interaktion, i relation til personer i massemedier, 

såsom tv og radio, argumenterer Labrecque (2014) for, at parasocial interaktion ikke er begrænset til 

traditionelle massemedier, men også kan forekomme på sociale medier. 

  

Labrecque (2014) præsenterer, i forlængelse heraf, elementerne, interactivity og openness.  Disse 

afgørende elementer kendes fra parasocial interaktion i traditionelle massemedier, og bør ifølge 

Labrecque (2014) ligeledes forstås som forudsætninger for, at parasocial interaktion kan opstå på 

sociale medier. Med interactivity menes den interaktivitet, brugere oplever at have med en 

medieperson online. Interaktivitet vedrører således ikke mediets karaktertræk, men derimod de 

signaler og det indhold, som kommer til udtryk i kommunikationen mellem den medieret person og 

brugerne. For at nuancere forståelsen af begrebet, interactivity, introducerer Labrecque (2014) 

yderligere fire underbegreber, speed, reaction, responsiveness og listening, der hver især bidrager til 

at forstærke den parasociale interaktion. Ifølge Labrecque (2014) skal speed forstås som hastigheden 

af besvarelsen, dvs. hvor hurtigt der reageres på brugeres henvendelser. Reaction refererer derimod 

til det faktum, at mediepersonen overhovedet svarer på brugeres henvendelse, samt at svaret er 

relevant og afspejler den forudgående interaktion. Endeligt er responsiveness og listening udtryk for 

måden, hvorpå mediepersonen generelt er opmærksom, imødekommende og lyttende overfor 

brugeres henvendelser.  

  

Foruden interactivity, er det andet element, openness, som belyst, ligeledes en forudsætning for at 

skabe parasocial interaktion på sociale medier. Ifølge Labrecque (2014) refererer openness til 

mediepersonens åbenhed i kommunikationen, hvilket bl.a. kommer til udtryk gennem afsløring af 

personlige informationer og detaljer. Ifølge Labrecque (2014), er sådanne afsløringer væsentlige for 

parasocial interaktion, da dette opbygger intimitet og tillid samt bidrager til, at brugere kan 

identificere sig med mediepersonen. 
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I sin undersøgelse af parasocial interaktion på sociale medier, observerer Labrecque (2014) desuden, 

en tendens til, at virksomheder helt eller delvist automatiserer deres kommunikation med brugere ved 

hjælp af digitale værktøjer såsom svarrobotter. Dette sker bl.a. som følge af det stigende forbrug af 

sociale medier samt sociale mediers interaktive natur dvs. den hastighed, nærværende 

kommunikation og det sociale aspekt, der ligger i at være til stede på disse medier (Labrecque, 2014). 

Dette skaber bl.a. en forventning om, at henvendelser besvares personligt og inden for kort tid, 

hvorfor nogle virksomheder har set sig nødsaget til at automatisere kommunikationen for at 

imødekomme denne forventning. Mens disse digitale værktøjer løbende udvikles og forbedres, bliver 

det sværere for brugere at identificere, hvorvidt et svar er automatiseret (Labrecque, 2014). Ikke desto 

mindre påpeger Labrecque (2014), at virksomheder risikerer at underminere den parasociale 

interaktion, såfremt brugerne bliver opmærksomme på automatiseringen af responsen på sociale 

medier.  

 

Til besvarelsen af specialets problemformulering anvendes Labrecques (2014) teori til at belyse, 

hvorvidt ovenstående elementer, interactivity, herunder speed, reaction, responsiveness og listening, 

samt elementet openness kan identificeres i Miquelas interaktion med brugere på Instagram. Som 

belyst bidrager parasocial interaktion til identifikation, hvorfor følgende teori ligeledes anvendes til 

at undersøge, hvorvidt Miquela fremstår som en identificerbar karakter. Selvom Labrecques (2014) 

teori er udviklet med afsæt i virksomheder og forbrugere, vurderes teorien ligeledes at kunne belyse 

den parasociale interaktion og identifikation, som undersøges i følgende speciale. Miquela betegnes 

således ikke som en virksomhed, men synes, på samme måde som en virksomhed, at være afsender 

af kommunikation, henvendt til brugerne på sociale medier. Ved anvendelse af Labrecques (2014) 

teori foreligger der således en refleksion over, at teorien ikke passer 1:1 på specialets genstandsfelt, 

virtuelle influencers. Metodisk fordrer dette en triangulering af teorier, hvorfor Labrecques (2014) 

teori suppleres med Schmidts (2011) fortolkning af det journalistiske nyhedskriterium, identifikation, 

som blev præsenteret afsnit 3.4. Denne triangulering foretages med henblik på at undersøge, hvad der 

foruden parasocial interaktion, bidrager til at forstærke brugernes identifikation med Miquela. 

 

3.7 DELKONKLUSION  

 

I ovenstående kapitel er der foretaget en overordnet gennemgang af den teoretiske ramme, der danner 

grundlag for besvarelsen af specialets problemformulering. Som belyst, er de udvalgte teorier ikke 
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udviklet til analyse af specialets genstandsfelt, virtuelle influencers, da dette er et særdeles nyt og 

uudforsket fænomen. Teorierne er derimod udviklet med udgangspunkt i klassiske fortællinger såsom 

noveller, eventyr og film, samt journalistikken, sociale medier og undersøgelser i erhvervslivet. 

Historien som udspiller sig på Miquelas Instagram profil, kan hverken betegnes som et eventyr, en 

nyhed, novelle eller film. Dog synes der, i opbygningen og indholdet af Miquelas historie, at kunne 

identificeres en lang række elementer og karaktertræk, som relaterer sig til ovenstående teorier om 

storytelling, autenticitet og identifikation.  

 

Eftersom ovenstående teorier og modeller ikke er udviklet til at belyse specialets genstandsfelt, vil 

de ikke kunne anvendes 1:1 i analysen af Miquelas storytellingunivers. Som følge heraf argumenteres 

der i specialet for en teoretisk triangulering, bestående af de præsenterede teorier og modeller ovenfor. 

En teoretisk triangulering, dvs. anvendelse af forskellige teorier, medfører således at specialets 

genstandsfelt belyses ud fra flere perspektiver. Dette antages at styrke analysens resultater og 

besvarelsen af problemformuleringen, da en sådan teoretisk triangulering skaber nye fortolknings- og 

forståelsesmuligheder af fænomenet, virtuelle influencers. 
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4. Metode og Videnskabsteori  
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4.1 METODE  

 
I følgende kapitel introduceres og diskuteres specialets metode og videnskabsteoretiske ståsted. 

Indledningsvist redegøres for de valg og fravalg, som knytter sig til specialets metode, og de 

konsekvenser det har for specialets genstandsfelt, virtuelle influencers. Desuden kortlægges de 

metodiske overvejelser for at imødekomme kvalitetskriteriet, gennemsigtighed, som er et kriterium, 

der går på tværs af metoder og videnskabsteoretiske positioner (Justesen et al., 2010). Dette er med 

henblik på at være transparent omkring de metodologiske til- og fravalg, som er foretaget gennem 

specialet. Dernæst præsenteres og argumenteres for specialets videnskabsteoretiske ståsted, samt 

hvorledes metoden og videnskabsteorien gensidigt påvirker hinanden. Følgende kapitel har således 

til formål at etablere en forståelse for, hvordan analyseresultaterne i dette speciale er frembragt.  

 

4.1.1 CASESTUDIE  
 
Som belyst vil det i følgende speciale undersøges, hvordan der skabes et univers omkring en populær 

virtuel influencer, som fremstår autentisk og identificerbar gennem storytelling. Hertil er specialet 

afgrænset til empirisk at tage afsæt i Miquela, med fokus på hendes tilstedeværelse på mediet 

Instagram. Følgende speciale kan dermed karakteriseres som et casestudie, hvor Miquela udgør 

casen, der anvendes til at undersøge fænomenet virtuelle influencers. Et casestudie er en undersøgelse 

af et konkret fænomen, med dét formål at opnå detaljeret viden om fænomenet, som ifølge Andersen 

(2013) kan være et individ, en gruppe, en organisation, en ændring, eller et projekt. Casestudier 

anvendes ofte indenfor socialvidenskabelige undersøgelser, da undersøgelsesdesignet muliggør 

observation af et fænomen i deres naturlige rammer (Andersen, 2013). Mere præcist er der i følgende 

speciale tale om en single case, idet Miquela, som tidligere belyst, er den eneste undersøgelsesenhed 

i specialet (Andersen, 2013). 

 

Det studerede fænomen i et casestudie, kan som belyst tage mange former, hvilket bevidner, at 

afgrænsningen og begrundelsen af en casestudieenhed kan være kompleks (Andersen, 2013). Hertil 

præsenterer Andersen (2013) tre typiske formål, som kan ligge til grund for et casestudie, herunder 

at casen er kritisk, fænomenafslørende eller unik/ekstrem. Det første formål, casen er kritisk, vurderes 

at være hovedformålet med casestudiet i følgende speciale. Ifølge Andersen (2013) er formålet med 

en kritisk case at afprøve den ift. gældende teori på området. Som tidligere belyst, udspringer følgende 

speciale af en undren og kritisk stillingtagen til, hvorvidt virtuelle influencers popularitet, kan 
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forklares ved anvendelse af eksisterende teori, som påpeger at autenticitet og identifikation, er 

afgørende for influencers succes (jf. litteraturreview). Disse bærende elementer, synes dog ikke at 

korrelere med virtuelle influencers, hvorfor følgende speciale vil anskue storytellinglitteraturen 

nærmere, for at bidrage til forståelsen af virtuelle influencers succes.  

 

Foruden kritik, kan et andet formål med et casestudie være at præsentere en fænomenafslørende case, 

som ikke før har været gjort til genstand for undersøgelse (Andersen, 2013). Dette er dog ikke 

tilfældet med casen i dette speciale, da der allerede er skrevet flere artikler og specialer om Miquela. 

Søges der på Google, dukker en lang række artikler op, omhandlende Miquela, herunder hendes 

samarbejder med forskellige brands, skaberne Brud samt hvor populær hun er (Mahdawi, 2019; 

Oppenheim, 2016). Herudover foretages der i et nyere speciale, som belyst, en komparativ analyse af 

virtuelle influencers og mikro influencers ift. autenticitet og identifikation (Karlsen & Freiesleben, 

2019). Derfor har følgende speciale således ikke karakter af en fænomenafslørende case, men 

vurderes derimod at relatere sig til det tredje formål, unik/ekstrem, som kan begrunde et casestudie. 

Ifølge Andersen (2013) er formålet med en unik/ekstrem case at præsentere en ny kombination af 

mere eller mindre kendte forhold, som ikke tidligere har været gjort til genstand for nærmere studie 

(Andersen, 2013). I forbindelse med følgende speciale, er der ikke identificeret andre undersøgelser, 

der belyser fænomenet, virtuelle influencers, ud fra samme kombination af eksisterende teorier: 

storytelling, autenticitet og identifikation. Hermed argumenteres for at sidstnævnte formål ligeledes 

gør sig gældende for casen, i følgende speciale.  

  

Imidlertid kritiseres casestudier dog for ikke at kunne bidrage til videnskabelig udvikling, da det kan 

være udfordrende at generalisere ud fra sådanne enkelttilfælde (Flyvbjerg, 2010). I følgende speciale 

er det desuden ikke formålet at generalisere på baggrund af den udvalgte case, da specialets 

videnskabsteoretiske tilgang ikke fordrer en objektiv, endegyldig sandhed, men erkender at nye input 

vil tilføre undersøgelsen nye perspektiver. Dog vurderes følgende undersøgelse af Miquela at bidrage 

med nye perspektiver, som vil kunne anvendes på lignende cases og forandre forståelsen af 

fænomenet, virtuelle influencers. Dette vil desuden blive uddybet nærmere i det kommende afsnit 

3.2. 

  

Med udgangspunkt i Miquela som case, ønskes det således at foretage en undersøgelse, der bidrager 

til helhedsforståelsen af fænomenet, virtuelle influencers. Dermed følger dette speciale en induktiv 
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forskningsstrategi, hvor man går fra det partikulære til det universelle (Feldt, 2014). Omvendt kan 

der argumenteres for, at specialet ligeledes følger en deduktiv forskningsstrategi idet, der tages 

udgangspunkt i eksisterende teori, til at skabe viden om virtuelle influencers (Feldt, 2014). Denne 

deduktive tilgang kommer til udtryk ved, at teorier indenfor storytelling, autenticitet og identifikation 

anvendes til at undersøge hvordan der omkring en virtuel influencer skabes et univers, der fremstår 

autentisk og identificerbar, gennem storytelling. På den måde deduceres der fra det universelle til det 

partikulære. Kombinationen af induktiv og deduktiv forskningsstrategi er desuden en anerkendt 

metode inden for specialets videnskabsteoretiske position, hermeneutikken (Feldt, 2014). Med andre 

ord, fordrer denne videnskabsteoretiske position dels en deduktiv tilgang, hvor fænomener beskrives 

i konteksten, dvs. at helheden forklarer delene. Ligeledes fordrer denne position en induktiv tilgang, 

hvor konteksten etableres på baggrund af dele, der stykkes sammen dvs. at summen af delene bliver 

lig med helheden (Feldt, 2014). Med afsæt i ovenstående præsentation af spcialets induktive og 

deduktive forskningsstrategi, samt undersøgelsesdesignet, casestudie, vil brugen af kvalitativ metode 

udfoldes nærmere i det kommende afsnit. 

 
4.1.2 KVALITATIV METODE  

 
Til at indsamle empiri findes der overordnet to tilgange, kvalitativ og kvantitativ metode (Justesen & 

Mik-Meyer, 2010). Kvantitativ metode er kendetegnet ved indsamling af større mængder “hårde” 

data dvs. data, der kan måles og kvantificeres. Kvalitativ metode har derimod sin styrke ift. 

indsamling af “bløde” data dvs. data, hvor en dybere forståelse af fænomenet er omdrejningspunktet 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010). Modsat den kvantitative metode, der tilstræber at beskrive data i 

numeriske værdier, vægter man indenfor kvalitativ metode at forstå, fortolke og skabe nuanceret 

viden gennem indlevelse (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Den kvalitative metode er derfor særlig 

anvendelig til at studere forhold, der er svære at måle, såsom følelser, sociale relationer og personlige 

oplevelser.  

  

I tråd med specialets videnskabsteoretiske ståsted, hermeneutikken, er det valgt at anvende den 

kvalitative metode, da formålet med følgende speciale er at frembringe dybdegående og detaljeret 

viden om virtuelle influencers. Disse virtuelle influencers eksisterer, som belyst, på internettet, 

herunder hovedsageligt på sociale medier. Da følgende speciale undersøger, hvordan der skabes et 

univers omkring en populær virtuel influencer, er der således brug for en kvalitativ metode, der 
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beskæftiger sig med netfænomener. Derfor vil der i specialet gøres brug af den netnografiske metode, 

hvilket vil blive præciseret nærmere i det kommende afsnit 4.1.4.  

 

Foruden et netnografisk studie, består specialets primære empiri ligeledes af to interview. De to 

interviews er foretaget i specialets indledningsvise researchperiode med fageksperter fra 

kommunikationsbureauerne RelationsPeople og Hjaltelin Stahl. Disse interviews har derfor bl.a. 

givet en større indsigt i og forståelse for genstandsfeltet, virtuelle influencers, samt bidraget til at 

præcisere specialets problemfeltet. I det kommende afsnit foretages således en kort præsentation af 

de to interviews, den semistrukturerede tilgang inden for kvalitativ forskningsmetode, samt en kritisk 

refleksion over udførelsen af interviewene. 

 
4.1.3 SEMISTRUKTURERET INTERVIEW 

 

I forbindelse med det indledende researcharbejde til følgende speciale, blev der taget kontakt til 

reklame- og kommunikationsbureauet, Hjaltelin Stahl, på baggrund af en artikel, der beskriver 

virtuelle influencers som en ny og fremtrædende tendens inden for influencer marketing (Sekjær, 

2020). Som følge heraf blev der arrangeret et møde samt interview med senior konsulent indenfor 

influencer marketing, Robert Preuss, som bl.a. arbejder med virtuelle influencers. Herudover bragte 

Go’Danmark den 23. januar 2020 et indslag om virtuelle influencers med Sofie Riemann fra 

kommunikationsbureauet, RelationsPeople. Som følge heraf blev der ligeledes taget kontakt til Sofie, 

hvor et møde og interview blev aftalt. Respondenterne beskæftiger sig begge med bl.a. 

kommunikation, reklame samt digital markedsføring og har begge stor interesse i virtuelle 

influencers. Den tidligere belyste undren og nysgerrighed for virtuelle influencers, som ligger til 

grund for følgende speciale, er således blevet forfulgt med disse researchinterviews. I forbindelse 

hermed understreges det, at der forud for interviewene ikke var etableret en relation mellem os som 

interviewere og respondenterne, hvorfor sådan en relation ikke kan have påvirket respondenternes 

udtalelser.  

  

Eftersom vores viden om virtuelle influencers, forud for dette speciale, var relativt begrænset, er det 

valgt at supplere den akademiske litteratur med viden fra erhvervslivet. Interviewene blev derfor 

udført tidligt i specialeprocessen, med henblik på at indsamle yderligere viden omkring feltet og 

fænomenet, virtuelle influencers. Interviewene er således en del af specialets primære empiri, som 
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ligeledes består af data indsamlet med udgangspunkt i den netnografiske metode. I modsætning til 

empirien, som er indsamlet via den netnografiske metode, vil respondenterne svar fra interviewene 

ikke blive inddraget i analysen. Derimod er den viden og forståelse, der er skabt på baggrund af begge 

interviews, hovedsageligt inddraget i specialets litteraturreview, som har til formål at etablere en 

forståelsesramme for feltet. Dermed er interviewene ikke bestemmende for de resultater, som 

analysen frembringer, men skal i stedet ses som supplerende viden til det samlede felt, som dette 

speciale tager afsæt i.  

 

I forlængelse heraf reflekteres over udførelsen af de to interviews, hvor der i begge tilfælde var to 

interviewere og en respondent til stedet. I sin rene form er et personinterview en samtale mellem to 

personer, som taler om et fælles emne (Kvale, 1997). Justesen & Mik-Meyer (2010) påpeger dog, at 

et interview ikke er begrænset til to mennesker, men både kan involvere flere interviewere og flere 

interviewpersoner i det samme interview. Som belyst var der en interviewperson, men flere 

interviewere til stede i interviewene foretaget i forbindelse med dette speciale. I modsætning til et 

personinterview, kan et sådan gruppeinterview bestående af to interviewere, opleves mere 

forstyrrende for respondenten. For eksempel kan der opstå forvirring og uenighed om interviewets 

planlagte struktur eller respondenten kan blive forvirret over interviewernes forskellige 

spørgeteknikker. For at undgå dette, blev det på forkant afstemt mellem os som interviewere, hvordan 

rollerne skulle fordeles. Herover kan et sådan gruppeinterview ligeledes medføre, at 

interviewpersonen oplever en følelse af at være i undertal, hvilket skaber en risiko for at 

vedkommende bliver tilbageholdende i sin deltagelse. Dette synes dog ikke at være tilfældet i de to 

interviews, idet begge interviewpersoner ivrigt delte ud af deres viden om virtuelle influencers. 

Ligeledes formodes det at have påvirket interviewsituationen positivt, at interviewene foregik på 

respondenternes bureauer. Således foregik interviewene i respondenternes velkendte omgivelser, 

hvor de følte sig godt tilpas, hvilket formodes at have mindsket en eventuel intimiderende følelse. 

Endelig har et sådan gruppeinterview bl.a. den fordel, at der, i højere grad, skabes mulighed for debat 

og diskussion, mellem deltagerne. Dette kan give en mere samlet forståelse af deltagernes forskellige 

holdninger, samt medfører at flere perspektiver bringes i spil.  

 

I forlængelse heraf belyses designet af ovennævnte interviews. Inden for interviewforskning, 

kategoriseres interviews i henholdsvis tre kategorier: ustrukturerede, semi-strukturerede og 

strukturerede interviews (Justesen & Mik-Meyer, 2010). I tråd med specialets videnskabsteoretiske 



 50 af 166  

ståsted er det valgt at opbygge ovennævnte researchinterviews som semistrukturerede interviews. 

Dette skyldes bl.a. at denne type interview er velegnet til eksplorative undersøgelser, hvor 

intervieweren på forhånd har et begrænset kendskab til emnet (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Ifølge 

Justesen & Mik-Meyer (2010) er det semistrukturerede interview desuden kendetegnet ved en 

interviewguide, hvor en række hovedspørgsmål er defineret på forhånd, som ramme for interviewets 

forløb. Forud for begge interviews i følgende speciale, blev der udarbejdet en interviewguide, i form 

af en række spørgsmål, sendt til respondenterne via mail (bilag 1-2). Disse spørgsmål var blot 

vejledende for interviewene med mulighed for også at tale om andre emner. Spørgsmålene fungerede 

således som en overordnet struktur for interviewene, der hjalp med at holde overblik undervejs i 

samtalerne. I semistrukturerede interviews er der dog plads til at afvige fra guiden, da spørgsmålenes 

rækkefølge ikke nødvendigvis er fastlagt på forhånd. Dermed giver denne interviewform 

respondenten mulighed for at påvirke interviewets retning og indhold. Omvendt risikeres det ved 

denne interviewform, at interviewpersonen overtager styringen, og at samtalen ledes over på mindre 

relevante emner for undersøgelsen.  

 

Som det fremgår af transskriberingerne i bilag 3-4, tog begge interviews uventede drejninger, hvilket 

er udtryk for at respondenterne, grundet den semistrukturerede struktur, kunne bringe emner på 

banen, undervejs i interviewene. Dette gav tilsvarende anledning til at berøre andre interessante 

vinkler på emnet foruden de prædefinerede i interviewguiden. I forlængelse heraf erkendes det, at de 

prædefinerede spørgsmål har påvirket udfaldet af interviewene, idet de har henledt respondenternes 

perspektiver på forskellige emner. Dermed betragtes interviewerne ikke som upåvirkende og 

udenforstående, men derimod som medskabere af mening.  

  

Overordnet har de to interviews således bidraget med nye forståelser af virtuelle influencers og 

medvirket til at præcisere specialets problemfelt. Hvor interviewene, som belyst, er anvendt i den 

indledende researchperiode, er den netnografiske metode derimod grundlaget for empiriindsamlingen 

til specialets analyse- og diskussionsafsnit. Derfor vil denne metode blive uddybet nærmere i det 

kommende afsnit.   

 

4.1.4 NETNOGRAFI  
 
Netnografi er en online forskningsmetode, der anvendes til at studere kultur og kommunikation i 

digitale fællesskaber (Kozinets, 2015). Metoden er udviklet af Kozinets (2002) og udspringer af den 
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etnografiske metode, der tilsvarende anvendes til at studere kulturer og kommunikation, men i en 

fysisk sammenhæng. Ifølge Kozinets (2010) defineres netnografi som: “a specialized form of 

ethnography adapted to the unique computer-mediated contingencies of today’s social worlds” (p. 

1). Metoderne ligner således hinanden, men adskiller sig ved, om genstandsfeltet som undersøges, 

henholdsvis udfolder sig i et fysisk eller digitalt univers. Netnografien egner sig derfor godt til bl.a. 

at undersøge netfænomener, herunder sociale interaktioner, personlige historier, regler, praksisser og 

diskurser gennem observationer, hvilket relaterer sig til specialets formål og genstandsfelt.  

  

Til forskel fra andre kvalitative metoder, er der i netnografiske studier primært fokus på observation 

(Kozinets, 2015). Sammenlignet med fokusgruppe- eller personlige interviews, er den netnografiske 

metode dog mindre ‘påfaldende’ og ‘forstyrrende’, da fænomener observeres i deres naturlige 

omgivelser (Kozinets, 2002). Med naturlige omgivelser menes det sted, hvor fænomenet udspiller 

sig, i modsætning til et opstillet forsøg i et laboratorium eller et planlagt interview på en cafe. I 

følgende speciale kommer de naturlige omgivelser til udtryk på sociale medier, hvor virtuelle 

influencers, såsom Miquela, primært agerer. Disse medier er, som tidligere belyst, kendetegnet ved 

sin dynamiske og udviklende karakter, hvilket medfører at feltet mellem os som observatører og det 

indhold som observeres, er ustruktureret. Kommunikation og interaktionen som observeres i disse 

naturlige omgivelser, kan derfor pege i forskellige retninger, hvilket er præmissen for det observerede 

felt, som dette speciale ønsker at afdække, men ikke ændre.  

 

I forlængelse heraf påpeger Kozinets (2015), at den netnografiske metode er relativt fleksibel, da der 

ikke eksisterer nogle klare grænser og regler for indsamling og sammensætning af empiri. Metoden 

kan således kritiseres for dens uklare retningslinjer, hvilket kan gøre det udfordrende for forskere at 

vide, hvornår betingelserne for et netnografisk studie er opfyldt. Omvendt kan metodens fleksibilitet 

betragtes som en fordel, idet forskere kan strukturere og sammensætte deres undersøgelse efter eget 

ønske (Kozinets, 2002). Hertil påpeger Kozinets (2002), at der indenfor netnofrafien er fokus på at 

undersøgelser sammensættes ud fra forskerens interessefelt, som for følgende speciale er defineret i 

afsnit 1.4. Tilsvarende er der ingen klare grænser for varigheden af et netnografisk studie, men ifølge 

Kozinets (2002) bør forskere observere et felt, indtil de når et ‘mætningspunkt’ i dataindsamlingen. 

Hertil understreges det, at specialets formål ikke er at nå et generelt mætningspunkt for feltet, men et 

mætningspunkt i forhold til specialets fokus (jf. afgrænsning). Med andre ord betragtes 
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mætningspunktet nået, når der er observeret og indsamlet data til at besvare specialets 

problemformulering.   

 

I mangel på klare grænser og regler for udformningen af et netnografisk studie, trækker Kozinets 

(2002) referencer til etnografiens procedurer for observationsprocessens forløb. Dette kan dog 

forekomme uhensigtsmæssigt, da disse procedurerne er udviklet til observation i fysiske omgivelser, 

frem for et digitalt univers. Ikke desto mindre påpeger Kozinets (2002) at etnografiens procedurer for 

observation, kan overføres til netnografiske studier. Derfor vil der i det kommende afsnit foretages 

en gennemgang af netnografiens fem faser, som netop er et udtryk for observationsprocessens forløb, 

inspireret af etnografien. 

 

4.1.3.1 NETNOGRAFIENS FEM FASER  
 
Den netnografiske metode kan inddeles i fem faser, der tilsammen konstituerer den netnografiske 

proces for indsamling af empiri. Processens første fase, entrée, omhandler valget af det fællesskab 

eller forum, som skal danne udgangspunkt for den netnografiske undersøgelse (Kozinets, 2002). 

Herudover er det i første fase, at forskeren sætter sig ind i det fællesskab og forum samt de individer, 

som ønskes at undersøges og observeres. I specialet er det som belyst valgt at afgrænse den 

netnografiske undersøgelse til det sociale medie Instagram, bl.a. fordi Miquelas eksistens og aktivitet 

primært udspiller sig på dette medie. 

  

Den næste fase i den netnografiske undersøgelse er data collection and analysis, som vedrører selve 

indsamlingen af data (Kozinets, 2002). I følgende speciale er den primære data indsamlet ved 

observation af indholdet på Miquelas Instagram profil, som det fremkommer i sin naturlige form dvs. 

uden indblanding i kommunikationen. Empiri består derfor af sceenshots af Miquelas opslag samt af 

interaktionen som Miquela har med brugerne i kommentarsporet. Hvilket metode og overvejelser, 

der yderligere vedrører indsamling af specialets empiri, vil blive uddybet nærmere i det kommende 

afsnit 4.1.5.   

 

I forbindelse med dataindsamling og analyse anbefaler Kozinets (2015) desuden, at observation bør 

foregå på et deltagende niveau, i form af at forskeren interagerer med medlemmerne af det fællesskab, 

der undersøges. Dette gælder dog kun, såfremt forskeren ønsker at forstå, hvordan man bliver en del 

af og interagerer indenfor det digitale fællesskab. Den type data, som indsamles i en sådan 
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undersøgelse, betegner Kozinets et. al. (2014) ‘elicited data’, dvs. data som er skabt af både forskeren 

og medlemmerne i det digitale fællesskab. I følgende speciale er det ikke formålet at undersøge, hvad 

der sker, når det digitale fællesskab omkring Miquela påvirkes af os som forskere. Derimod er 

formålet at forstå og fortolke den kommunikation, der allerede udspiller sig på Miquelas profil, for at 

undersøge, hvordan et univers omkring en populær virtuel influencer skabes. Specialets undersøgelse 

er således ikke betinget af, at der kommunikeres og kommenteres på lige fod med Instagram brugerne, 

og derfor vurderes ren observation at være mere relevant end interaktion. Når et digitalt fællesskab 

blot observeres, som er tilfældet med følgende speciale, indsamles den form for data, Kozinets et. al. 

(2014) betegner ‘archival data’. Denne type data indsamles typisk med henblik på at skabe en bredere 

forståelse for det digitale fællesskab. I modsætning til elicited data, er archival data således ikke et 

resultat af forskerens deltagelse i det digitale fællesskab, men eksisterer derimod uafhængigt af 

forskerens involvering.  

 

Desuden er fravalget af deltagende observation i følgende speciale baseret på det faktum, at forskeren 

dermed risikerer at påvirke kommunikationen, som finder sted i det udvalgte online fællesskab 

(Kozinets, 2002). Dette kommer bl.a. til udtryk i det velkendte Hawthorne-studie, som har påvist, at 

medlemmer af et socialt fællesskab ændrer adfærd, når de gøres opmærksom på at de observeres 

(Plesner & Husted, 2019). Med afsæt i ovenstående, vurderes fravalget om at observere på et 

deltagende niveau, dog ikke at underminere anvendeligheden af den netnografiske metode i følgende 

undersøgelse, da specialet, som belyst, ønsker at analysere den kommunikation der allerede udspiller 

sig på Miquelas profil.  

  

I forlængelse heraf beskrives netnografiens tredje fase, providing trustworthy interpretation, som 

omhandler undersøgelsens troværdighed. Ifølge Kozinets (2002) skal forskere, som anvender den 

netnografiske metode følge konventionelle procedurer for troværdighed. For at fremstå troværdig 

mener Kozinets (2002), at en netnografisk undersøgelse skal afspejle begrænsningerne i online-

mediet og dets tekniske design. Instagram mediets visuelle karakter og muligheden for at forskønne 

indhold inden det offentliggøres, har bl.a. medført en tendens til, at mange brugere iscenesætter sig 

selv og kun viser de polerede og perfekte sider af deres liv (Alkestrup, 2016). I forlængelse heraf, 

påpeger Kozinets (2002), at det i netnografiske studier derfor må antages, at medlemmer af et digitalt 

fællesskab eller forum fremstiller: “a more carefully cultivated and controlled self-image” (p. 64). 

Dette er dog ifølge Kozinets (2002) et vilkår, når digitale fællesskaber og forummer observeres. Med 
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andre ord accepteres det observerede felts præmisser, der for følgende speciale indebærer en accept 

af, at indholdet på Instagram ofte er konstrueret og iscenesat. Da netnografien, som belyst, tilhører 

kvalitativ metode fremstår troværdighed som et væsentligt kriterium, i modsætning til kvantitativ 

metode, hvor validitet er i fokus (Kozinets, 2002). I forlængelse heraf refererer Kozinets (2002) til 

Lincoln og Guba (1985), der argumenterer for, at troværdighed bl.a. kan komme til udtryk ved 

teoritriangulering. I følgende speciale foretages, som belyst, en teoretisk triangulering, ved 

anvendelse af forskellige teorier indenfor storytelling, autenticitet og identifikation, hvilket antages 

at bidrage til undersøgelsens troværdighed. Foruden teoritriangulering, kan refleksivitet ifølge 

Lincoln og Guba (1985) ligledes bidrage til en undersøgelses troværdighed. Med refleksivitet menes, 

at forskeren reflekterer over sin egen erfaring, position og perspektiv samt hvordan dette påvirker 

undersøgelsen (Lincoln & Guba, 1985). I følgende speciale reflekteres løbende over de til- og fravalg, 

der relaterer sig til f.eks. teori og metode, hvormed refleksivitet imødekommes. Foruden at 

forekomme løbende gennem specialet, vil denne refleksivitet desuden blive uddybet nærmere i det 

kommende afsnit 4.2.3 omhandlende specialets videnskabsteori ift. metode.  

 

I forlængelse heraf beskrives netnografiens fjerde fase, research ethics, som vedrører forskerens 

etiske overvejelser om undersøgelsen. Eftersom der i følgende speciale observeres på et ikke-

deltagende niveau, tilkendegives vores tilstedeværelse som forskere ikke overfor Instagram brugerne, 

hvilket giver anledning til en række etiske overvejelser. Hertil påpeger Kozinets (2002), at det bør 

overvejes, hvorvidt det online forum er privat eller offentligt, samt hvad der udgør ’informeret 

samtykke’ på internettet. Når brugere opretter en profil på Instagram, giver de tilladelse til, at 

indholdet må bruges og distribueres af Instagram (Instagram, 2018). Desuden eksisterer der generelt 

en konsensus om, at indhold der deles online på f.eks. Instagram ikke længere er privat, men 

tilgængeligt for andre (Citroën, n.d.). Som belyst, er det i følgende speciale valgt ikke at tilkendegive 

vores tilstedeværelse overfor brugerne på Instagram, hvorfor disse ikke har haft mulighed for at give 

accept ift. at indgå i specialets undersøgelse. For at imødekomme dette etiske dilemma, er det valgt 

at sløre mediebrugernes profilnavne i specialet, af hensyn til deres privatliv. Desuden er det, for 

besvarelsen af specialets problemformulering, underordnet, hvorvidt det er kvinder eller mænd, 

englændere eller franskmænd, som Miquela interagerer med på sin profil. Det afgørende er derimod 

indholdet i kommunikationen, som udtryk for, hvorvidt brugerne finder Miquela autentisk og 

identificerbar. Som følge heraf, er det desuden ikke valgt at tage kontakt til de brugere, som indgår i 

undersøgelsen, hvorfor netnografiens femte fase, member checks, ikke er del af følgende speciale. 
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Ifølge Kozinets (2002) vedrører denne fase at forskeren vedligeholder forbindelsen til de medlemmer, 

der er observeret. Dette med henblik på at tilbyde dem muligheden for at kommentere eller rette i 

analyseresultaterne, hvis forskerens fortolkning af deres kommunikation er forkert (Kozinets, 2002). 

For specialet medfører dette, at empirien og resultaterne heraf, udelukkende beror på vores subjektive 

fortolkning. Hvordan denne subjektive fortolkning yderligere påvirker specialet, vil blive uddybet 

nærmere i afsnit 4.2.1.  

 

I ovenstående afsnit er der således foretaget en gennemgang af netnografiens fem faser, der som 

belyst, beskriver de generelle procedurer inden for netnografiske undersøgelser. I det kommende 

afsnit følger en præsentation af empiriindsamlingen fra Miquelas Instagram profil, som i dette 

speciale anvendes til besvarelse af problemformuleringen. I dette afsnit beskrives desuden de til- og 

fravalg der er foretaget i forbindelse med udvælgelsen af empirien, og hvorledes dette påvirker 

undersøgelsen af genstandsfeltet. 

 

4.1.5 EMPIRIINDSAMLING  
 
Som belyst i afsnit i 1.3 tager følgende speciale empirisk afsæt i den virtuelle influencer, Miquela. 

Med andre ord er der tale om et casestudie, hvortil indholdet på Miquelas Instagram profil udgør den 

primære empiri, som er indsamlet og behandlet i dette speciale.  

  

I forbindelse med dataindsamlingen, er samtlige opslag på Miquelas Instagram profil gennemgået 

dvs. fra første opslag d. 23. april 2016 til hendes nyeste opslag i 2020. Da der løbende offentliggøres 

nye opslag på profilen, er det dog valgt at stoppe dataindsamlingen d. 3. maj 2020 i takt med at 

specialets analyse- og diskussionsafsnit afsluttes. Opslag, som er offentliggjort efter denne dato, er 

derfor ikke en del af empirien og inkluderes ikke i specialet. Hertil gøres opmærksom på, at Miquelas 

Instagram profil består af mere end 700 opslag, hvorfor det hverken har været muligt eller formålet 

med følgende speciale at inddrage samtlige opslag. Den indsamlede datamængde er derimod 

afgrænset til 59 opslag, som enten er placeret i analysen eller fremgår i bilag. Disse opslag er udvalgt 

på baggrund af den kvalitative metode, som bl.a. fordrer en formålsrettet udvælgelse af empirisk 

materiale, dvs. at udvælge relevant empiri der, på bedst mulig vis, kan anvendes til at besvare 

problemformuleringen (Justesen & Mik-Meyer, 2010). I følgende speciale, er opslagene på Miquelas 

profil netop udvalgt på baggrund af relevans, samt med udgangspunkt i at kunne besvare 

problemformuleringen bedst muligt. Med andre ord, er der foretaget en formålsrettet udvælgelse, med 
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større fokus på indholdet frem for antallet af opslagene, hvilket desuden er i overensstemmelse med 

specialets videnskabeteoretiske ståsted og den kvalitative metode. Eftersom Instagram er et visuelt 

medie, er billeder en væsentlig del af den indsamlede empiri. På Miquelas profil fremgår der flere 

opslag med ingen eller begrænset tekst, hvormed billederne bærer et budskab eller en mening i sig 

selv. Hertil argumenterer Kozinets (2014) for, at der i netnografiske studier, udover at observere 

menneskers adfærd, også kan observeres tekst, herunder billeder, da denne type data også har en 

betydning.  

 

Foruden opslag, består empiriindsamlingen ligeledes af en række kommentarer, som er udledt af 

Miquelas interaktion med brugerne på hendes profil. Ligesom med opslagene, er de indsamlede 

kommentarer udvalgt på baggrund af relevans, samt med udgangspunkt i at kunne besvare 

problemformuleringen bedst muligt. Der er i alt indsamlet 28 kommentarer, som enten er placeret i 

analysen eller fremgår i bilag. Da Instagram i dag har mere end 1 milliard brugere på verdensplan, 

betyder det at mange af kommentarerne på Miquelas profil, er skrevet på forskellige sprog (Statista, 

2020). Af forståelsesmæssige årsager, er det derfor valgt at afgrænse emiriindsamlingen til 

engelsksprogede kommentarer. For specialet medfører denne sprogbarriere en risiko for at gå glip af 

relevante kommentarer, som muligvis kunne have bidraget til besvarelsen af problemformuleringen. 

Omvendt, argumenteres der for at afsendernes nationalitet er underordnet, idet følgende speciale ikke 

beskæftiger sig med, hvordan det kulturelle påvirker en populær virtuel influencers univers. Ligesom 

med opslagene, er de indsamlede kommentarer udvalgt på baggrund af relevans, samt med 

udgangspunkt i at kunne besvare problemformuleringen bedst muligt.  

   

Som belyst ovenfor er det valgt at afgrænse empiriindsamlingen til opslag og kommentarer, som er 

observeret og indsamlet på Miquelas Instagram profil. Denne afgrænsning medfører desuden, at 

stories og private beskeder er fravalgt at observere. Dette skyldes bl.a. at stories, som tidligere belyst, 

kun er synlige i 24 timer, hvorefter de automatisk slettes fra mediet. I forlængelse heraf, er det 

desuden observeret at Miquelas stories ofte er reposts, dvs. deling af andre brugeres indhold. Derfor 

fravælges stories, idet denne kombination af Miquelas og andres indhold, skaber et fragmenteret og 

usammenhængende billede af hendes historiefortælling. Omvendt, kunne inddragelsen af stories 

muligvis have bidraget til undersøgelsen af Miquelas autenticitet. Dette skyldes at story-funktionen 

skaber mulighed for at dele små klip fra hverdagslivet, hvilket virker mere spontant og umiddelbart, 

samt bidrager til autenticitet (Adverr, n.d.). Private beskeder derimod, er kun synlige for de brugere, 
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som beskederne udveksles imellem, hvorfor det, af gode grunde, ikke er muligt at observere disse 

beskeder, mellem Miquela og andre brugere. For specialet medfører dette en begrænsning i 

iagttagelsen af interaktionerne og dermed analysen af brugernes identifikation med Miquela. 

Omvendt må dette betragtes som et vilkår for sådanne netnografiske undersøgelser, der naturligt 

begrænses af mediets design (Kozinets, 2002).  

 

Som præsenteret i ovenstående afsnit, anvendes netnografien som metode til at opnå dybere forståelse 

for specialets genstandsfelt, virtuelle influencers. Dette gøres gennem observationer af indholdet, 

herunder opslag og kommentarer, på Miquelas Instagram profil, som anvendes til at besvare 

specialets problemformuleringen. At specialets analyse- og diskussionsafsnit udelukkende baseres på 

den netnografiske metode og ikke kombineres med andre kvalitative metoder, såsom interview, 

mindsker dog muligheden for at stille opfølgende spørgsmål. Som følge herraf har vores subjektive 

fortolkning en afgørende betydning for empirien, analysen og specialets resultater. Denne subjektive 

påvirkning vil blive uddybet yderligere i det kommende afsnit, hvor specialets videnskabsteoretiske 

ståsted præsenteres.   

 

4.2 VIDENSKABSTEORI 

4.2.1 VIDENSKABSTEORETISKE REFLEKSIONER  

 
I følgende afsnit præsenteres den videnskabsteoretiske tilgang, som danner ramme om besvarelsen af 

specialets problemformulering. Indledningsvist redegøres der for videnskabsteoriens formål, samt for 

de to overordnede tilgange; realismen og idealismen. Dernæst introduceres hermeneutikken som 

specialets videnskabsteoretiske ståsted, herunder hvad der kendetegner denne position. 

Afslutningsvis reflekteres over positionens indflydelse og påvirkning på specialets udformning samt 

teori- og metodevalg.  

  

Overordnet er videnskabsteoriens formål at kortlægge, hvordan der skabes velbegrundet viden og 

hvorledes det sikres, at videnskaben udvikler sig (Ingemann, 2013). Hertil hersker forskellige 

opfattelser af, hvordan dette opnås og hvad der menes hermed. Med andre ord kan videnskabsteori 

sammenlignes med politik, hvor forskellige partier er uenige om, hvori det bedste samfund består og 

om vejen dertil. På samme måde er videnskabsteoretikerne langt fra enige om, hvordan velbegrundet 

viden opnås samt, hvordan man udvikler videnskaben fremadrettet (Ingemann, 2013).   
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Grundlæggende findes der to videnskabsteoretiske tilgange; realismen og idealismen (Ingemann, 

2013). Fælles for de realistiske positioner er den ontologiske antagelse, at verden eksisterer 

uafhængigt af observatøren. Det vil sige, at genstande anses som en objektiveret realitet og ikke en 

mental og subjektiveret forestilling (Ingemann, 2013). Fælles for de idealistiske positioner er derimod 

den ontologiske antagelse, at verden ikke kan eksistere uafhængigt af observatøren. Subjektet får 

derfor en særlig betydning både som handlende aktør og betragtende observatør, hvilket i særdeleshed 

relaterer sig til undersøgelse af kommunikation i forskellige former og sammenhænge (Ingemann, 

2013). 

 

Med udgangspunkt i ovenstående, vil den idealistiske position, hermeneutikken, præsenteres i det 

kommende afsnit, samt hvordan positionen har påvirkning på specialets metodevalg. Følgende 

speciale søger, som belyst, at besvare, hvorledes der skabes et univers omkring en populær virtuel 

influencer, som fremstår autentisk og identificerbar, gennem storytelling. Oplevelsen af autenticitet 

og identifikation er individuel og afhænger af den enkeltes meningshorisont. Det findes derfor 

relevant at udarbejde dette speciale med udgangspunkt i den hermeneutiske position, som netop 

beskæftiger sig med fortolkning og forståelse. 

 

4.2.2 HERMENEUTIKKEN  
 
Hermeneutikken har filosofiske rødder tilbage til 1800-tallet og udspringer af det græske ord 

’hermeneuein’, som betyder at fortolke og forklare (Feldt, 2014). Oprindeligt er hermeneutikken en 

disciplin til udlægning af teologiske og juridiske tekster, men er senere hen blevet en disciplin, der 

generelt anlægger principper for forståelse (Feldt, 2014). Som videnskabsteoretisk position tilhører 

hermeneutikken idealismen og baserer sig på ontologien om, at den humane virkelighed er en 

forestilling i menneskets bevidsthed (Ingemann, 2013). I forlængelse heraf antyder hermeneutikkens 

epistemologi, at verden kun kan forstås indirekte dvs. at vi mennesker erkendelsesmæssigt kan nærme 

os en forståelse (Ingemann, 2013). 

  

Metodisk bygger hermeneutikken desuden på idéen om en erkendelsesproces, hvor fænomener og 

sociale aktører skal forstås som meningsbærere indenfor en social og historisk betinget kontekst 

(Ingemann, 2013). Historiciteten, dvs. det faktum, at vi allerede befinder os indenfor en historisk 

forståelseshorisont fra hvilken vi udlægger verden, er altid udgangspunkt for forståelsen. Selve 
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konteksten, er således central i den hermeneutiske analyse, der metodisk indebærer et samspil mellem 

del og helhed samt fænomen, forforståelse og kontekst (Ingemann, 2013). Dette udmønter sig i den 

hermeneutiske spiral, som er helt central indenfor den hermeneutiske position (Ingemann, 2013). Den 

hermeneutiske spiral illustrerer netop, hvordan samspillet mellem del og helhed relaterer sig til 

forforståelse og fortolkning. For f.eks. at forstå en del af en tekst må man forstå helheden, men 

samtidig kan man kun forstå helheden, ved at forstå de enkelte dele (Ingemann, 2013). Det er denne 

opfattelse, der generaliseres, når det indenfor hermeneutikken hævdes, at forståelse og forforståelse 

er forudsætninger for hinanden.  

  

Denne cirkulære tankegang er således gennemgående for hermeneutikken, hvortil 

erkendelsesprocessen betragtes som irreversibel (Ingemann, 2013). I udarbejdelsen af et spciale som 

dette, vil man som forsker derfor både påvirkes af sin forforståelse, samt løbende opnå en dybere 

forståelse af specialets genstandsfelt. Dette skyldes, at den løbende undersøgelse af specialets enkelte 

dele, leder til ny erkendelse, som ændrer helhedsopfattelsen og dermed giver nye perspektiver. Som 

belyst med den hermeneutiske cirkel, er dette en cirkulær og irreversibel proces, hvorfor man aldrig 

stopper med at erkende (Ingemann, 2013).  

  

Med afsæt i hermeneutikkens metodologi hersker hertil en erkendelse af, at fænomener altid afdækkes 

under påvirkning af forskerens viden samt konteksten (Ingemann, 2013). Som følge heraf, vil der i 

dette speciale ikke fokuseres på kvalitetskriterier såsom reliabilitet og validitet, som oftests anvendes 

indenfor realistiske positioner og kvantitativ metode. Inden for disse positioner opereres der nemlig 

ud fra præmissen om, at jo mere nøjagtig og præcis en undersøgelse er, jo tættere er man på 

virkeligheden (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Denne distancering fra ovenstående begreber betyder, 

at der, i følgende speciale, hersker en alternativ metode til kvalitetssikring af undersøgelsen og 

indsamling af data, hvilket vil blive belyst nærmere i det følgende afsnit. 

 

4.2.3 VIDENSKABSTEORI IFT. METODE  
 

I følgende afsnit vil der reflekteres over, hvorledes specialets videnskabsteoretiske ståsted påvirker 

undersøgelsen, samt de muligheder og begrænsninger det medfører for specialets metodevalg. 

Formålet med dette afsnit er således at imødekomme idealismens kvalitetskriterium, refleksivitet, der 
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kræver, at man som forsker fremlægger sine refleksioner for modtageren samt reflekterer over, 

hvordan ens erfaring og position har betydning for undersøgelsen (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

  

For specialet betyder den overordnede idealistiske ramme, samt idealismens rent kvalitative metoder, 

at vi er medproducenter af viden og dermed påvirker frembringelsen af empirien, der fortolkes i 

specialet (Ingemann, 2013). Hertil anerkendes det, at vores meningshorisont og forforståelse vil 

påvirke undersøgelsens genstandsfelt. Indenfor hermeneutikken anses forforståelsens betydning dog 

som en uundgåelig og (u)bevidst fordom, der danner grundlag for en egentlig undersøgelse af et 

givent fænomen (Ingemann, 2013). Ifølge den hermeneutiske position skal denne påvirkning således 

betragtes som et grundvilkår frem for en bias, hvorfor vi hverken bør eller kan udskrive os af 

specialets resultater (Justesen & Mik-Meyer, 2010).  

  

I forbindelse med følgende speciale er der, som tidligere belyst, foretaget to interviews i den 

indledende researchperiode, med fageksperter fra kommunikationsbureauerne RelationsPeople og 

Hjaltelin Stahl. Formålet hermed var at opnå større forståelse og viden om virtuelle influencers. Dette 

relaterer sig desuden til hermeneutikkens metodologi, der bl.a. anerkender interviews som 

forskningsmetode (Järvinen & Mik-Meyer, 2005). Ifølge den hermeneutiske position giver interviews 

netop mulighed for, i samspil med respondenten, at udvide forskerens forståelser og erkendelser 

(Järvinen & Mik-Meyer, 2005). Afdækningen af disse fageksperters forståelse og fortolkning af 

virtuelle influencer, har således medvirket til at udvidde vores forståelse for fænomenet samt bidraget 

til at præcisere specialets problemfelt. 

  

Som tidligere belyst, er dette speciale dog hovedsageligt forankret i en kvalitativ netnografisk 

undersøgelse af fænomenet virtuelle influencers. Dette indebærer, jf. afsnit 4.1.5, indsamling af både 

visuel, men i særdeleshed også tekstmæssig empiri fra Miquelas Instagram profil. Indenfor 

hermeneutikken fremstår netop tekster som et helt centralt element ift. at få indblik i menneskets 

meningshorisont (Feldt, 2014). Ifølge hermeneutikken kan inddragelsen af de involverede personers 

subjektive tanker og holdninger typisk ske gennem personernes egne tekster eller interviews med 

aktørerne (Feldt, 2014). For at imødekomme dette i specialet, inddrages der, som belyst, både tekster 

fra Miquelas opslag samt kigges på kommentarsporet på hendes Instagram profil, hvor brugerne 

tilkendegiver deres holdninger om hende og hendes univers. Som belyst, er Miquela ikke et virkeligt 

menneske, i kraft af hendes udelukkende virtuelle eksistens. Det er derimod hendes skabere Brud, 



 61 af 166  

som producerer teksterne på hendes profil, hvorfor det i princippet er deres tanker og holdninger vi 

får indblik i, ved undersøgelse af indholdet på Miquelas Instagram profil. Omvendt, betragtes dette 

som et vilkår, ved undersøgelse af et fænomen som virtuelle influencers, idet disse ikke selv kan 

producere tekster til f.eks. et Instagram opslag. 

  

I forlængelse heraf påpeger videnskabsfolk indenfor den hermeneutiske position, at det ikke alene er 

muligt at sanse eller observere sig frem til menneskers meninger og holdninger (Ingemann, 2013). 

Derimod bygger den hermeneutiske metodologi på en erkendelse af, at meninger må fortolkes 

(Ingemann, 2013). Som følge heraf bliver fortolkning en proces, hvor genstandsfeltet afdækkes ved 

at relatere det til forskernes viden og kendskab til den helhed og kontekst, som enheden indgår i 

(Ingemann, 2013). Dette betyder, at man som forsker selv indgår i fortolkningsprocessen og påvirker 

genstandsfeltet gennem sin egen forståelse og meningshorisont. I hermeneutikken kaldes dette 

subjektiv kohærens og fremstår som et sandhedskriterium, der indikerer at sandhed er kontekstuel og 

forbundet til indlevelse (Ingemann, 2013). 

  

Foruden kohærens fremstår konsistens ligeledes som et væsentligt kvalitetskriterium for enhver 

kvalitativ undersøgelse som denne (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Konsistens er et udtryk for 

sammenhængen i specialet, hvilket indebærer at begreber, metoder, og teorier anvendes på en ensartet 

dvs. konsistent måde gennem specialet (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Dermed knytter 

konsistenskravet sig yderligere til kravet om præcision, som bl.a. forudsætter at begreber er klart 

defineret. I specialet imødekommes dette kvalitetskriterium i afsnit 2.3, hvor specialets centrale og 

mest anvendte begreber defineres. Dette afsnit har netop til formål at sikre en fælles forståelse og 

konsistent brug af begreber såsom virtuel influencer og storytelling. 

  

For projektet betyder det hermeneutiske perspektiv endvidere, at det kun er muligt at tilegne sig viden, 

ved at forstå specialets problemstilling i en større kontekst, samt specialets enkelte afsnit som en del 

af en større helhed (Ingemann, 2013). Dette skyldes, at forståelse og forforståelse, som tidligere 

belyst, er forudsætninger for hinanden. Med andre ord bygger menneskets tilgang til verden, altid på 

en personlig forforståelse af situationen, og derfor kan fænomener kun forstås og fortolkes med 

udgangspunkt heri (Ingemann, 2013). Forud for dette speciale var der et begrænset kendskab til 

influencer marketing, da vi ikke har tidligere erfaring med feltet, men blot har berørt emnet 

overfladisk ifm. Cand.merc.(kom) studiet. Herudover havde ingen af os, på daværende tidspunkt, en 
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personlig Instagram profil og fulgte desuden ingen influencers. Disse forforståelser er dog blevet 

udviklet i takt med, at vi i specialet har fået større forståelse og viden om fænomenets essens. Denne 

gradvise udbygning af forståelsen er sket i forbindelse med specialets forskellige faser, herunder 

indledende research, litteraturreview, teoribearbejdning, analyse og diskussion. Gennem fortolkning 

kan forskere således, ifølge hermeneutikken, overskride sin tidligere forståelse, dvs. opnå 

horisontsammensmeltning med det fænomen, der undersøges og dermed bliver det muligt at opnå ny 

erkendelse.  

  

I specialet kommer den hermeneutiske spiral således til udtryk i selve udarbejdelsen dvs. den 

konstante vekslen mellem specialets enkelte dele, som udgør de enkelte kapitler, samt specialets 

helhed, som udgør den samlede undersøgelse. I specialet har vi dermed arbejdet med de enkelte dele 

ud fra en cirkulær tilgang og kontinuerligt tilegnet os ny viden, der har inspireret os til at afdække 

nye aspekter af undersøgelsesfeltet. Indenfor hermeneutikken betragtes den hermeneutiske spiral 

således som uendelig, men af hensyn til specialets formelle retningslinjer og begrænset omfang, ender 

spiralen som følge af undersøgelsens afslutning. Dette formodes dog at have skabt grobund for 

fremtidig forskning, idet specialets resultater har ført til nye ubesvarede spørgsmål.  

  

Med afsæt i hermeneutikken, er vi afslutningsvis bevidste om, at specialet ikke munder ud i en 

objektiv sandhed, men at nye input vil tilføre undersøgelsen nye perspektiver. Dette skyldes, at 

specialets resultat ikke afspejler en objektiv, uafhængig verden, men derimod relaterer sig til vores 

subjektive livsverden (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Specialets genstandsfelt betragtes derfor som 

flydende og flertydig, og vil aldrig kunne løsrive sig fra konteksten dvs. vores forståelse samt 

metodiske og teoretiske til- og fravalg (Justesen & Mik-Meyer, 2010).  

 

Med afsæt i ovenstående imødekommes kvalitetskriteriet, analytisk generaliserbarhed, da der 

reflekteres over kontekstens betydelige rolle for specialets resultater (Yin, 2014). Netop fordi 

kvalitative forskere er bevidste om, at deres undersøgelse ikke er repræsentativ i statistisk forstand 

og derfor begrænser muligheden for generalisering, arbejder kvalitative forskere ofte med begrebet 

analytisk generaliserbarhed (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Ifølge Kvale (1997) refererer denne 

procedure til: “en velovervejet bedømmelse af, i hvilken grad resultater af én undersøgelse kan være 

vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation” (p. 228). Med afsæt heri, kan der dels 

argumenteres for analytisk generaliserbarhed i følgende speciale, idet undersøgelsens 
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analyseresultater vurderes at kunne overføres eller være vejledende for lignende situationer, dvs. for 

andre virtuelle influencers. Med andre ord vil virtuelle influencers muligvis kunne opnå popularitet, 

såfremt universet omkring dem opbygges, med lignende elementer fra Miquelas storytellingunivers 

på Instagram. Hvordan et sådant univers skabes omkring en populær virtuel influencer, så 

vedkommende fremstår autentisk og identificerbar gennem storytelling, vil blive uddybet nærmere i 

den kommende analyse.  
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5. Analyse  
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5.1 STORYTELLING  

 

I følgende afsnit foretages en analyse af, hvorledes et storytellingunivers etableres omkring en 

populær virtuel influencer. Mere præcist undersøges det, hvordan Miquelas univers er konstrueret af 

elementer fra forskellige dele af kommunikations- og storytellingteori samt journalistikken. Som 

tidligere belyst er specialets genstandsfelt, virtuelle influencers, et nyt og uudforsket fænomen, 

hvorfor der endnu ikke er udviklet teorier, til at undersøge dette. Derfor vil der i den kommende 

analyse trækkes på elementer fra et større udvalg af både storytelling modeller, journalistiske kriterier 

samt nyere kommunikationsteorier tilpasset den digitale udvikling. Selvom disse teorier ikke er 

udviklet til at belyse specialets genstandsfelt, findes det relevant at sammenstykke disse forskellige 

teorier, for at skabe et analyseredskab til undersøgelse af virtuelle influence succes.  

 

Hertil anvendes beretter- og bølgemodellen indledningsvist til at kortlægge strukturen og 

opbygningen af Miquelas historie. Formålet hermed, er at belyse udviklingen i handlingsforløbet samt 

spændingsopbygningen i Miquelas storytellingunivers på Instagram. I forlængelse heraf anvendes 

aktantmodellen af Greimas (1974) til at analysere indholdet og de karakterer, der optræder i Miquelas 

historie. Selvom Greimas (1974) teori er udviklet til analyse af eventyr, findes hans aktantmodel 

alligevel anvendelig i et moderne digitalt univers, da den bygger på en antagelse om, at alt 

kommunikation er narrativ. I analysen af, hvordan et univers opbygges omkring en populær virtuel 

influencer, findes det således relevant at undersøge hvilke aktanter, der indgår i Miquelas fortælling 

samt aktanternes indbyrdes relationer. Afslutningsvis anvendes en kombination af Haugs (2015) 

indholdskriterier for sociale medier og de journalistiske nyhedskriterier, for yderligere at belyse den 

strategiske udformning af indholdet på Miquelas Instagram profil. Miquelas historie betragtes dog 

ikke som en nyhed, men som Schmidt (2011) påpeger, kan nyhedskriterierne ligeledes anvendes 

inden for andre typer af historier. Derfor vil Schmidts (2011) fortolkning af nyhedskriterierne, 

sammenkoblet med Haugs (2015) indholdskriterier for sociale medier således benyttes til at 

analysere, hvorledes indholdet i Miquelas storytellingunivers strategisk udformes og påvirker hendes 

popularitet som virtuel influencer. Således foretages den kommende analyse med forbehold for, at de 

anvendte teorier og modeller er udviklet med afsæt i andre kommunikationsgenrer og fænomener.   
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5.1.1 HISTORIENS OPBYGNING OG STRUKTUR  

 

I følgende speciale betragtes Miquelas Instagram profil, både visuelt og tekstmæssigt som én samlet 

historie. De mere end 700 opslag på Miquelas profil, udgør således tilsammen det storytellingunivers, 

hvori hendes virtuelle eksistens udspiller sig. Indledningsvist analyseres 19 opslag med afsæt i 

berettermodellen, for at belyse forløbet og spændingsopbygningen i Miquelas storytellingunivers. 

Eftersom Miquelas historie ikke har en slutning, foretages en videre analyse af historiens struktur ud 

fra bølgemodellen. Hertil udvælges en bølge fra Miquelas Instagram, som strækker sig fra d. 15. - 20. 

november 2018 dvs. en række opslag, der tilsammen udgør en mindre bi-fortælling. Formålet hermed 

er at belyse, hvorledes Miquelas samlede storytellingunivers udgøres af mindre historier opbygget 

efter berettermodellen.  

 

For at illustrere opbygningen af Miquelas storytellingunivers samt kombinationen af beretter- og 

bølgemodellen er følgende model udarbejdet, og vil løbende blive refereret til gennem analysen.  

 
Model 2: Miquelas storytellingunivers i kombineret beretter-og bølgemodel  

 
Kilde: Egen tilvirkning, med udgangspunkt i Larsens (2003) berettermodel og bølgemodel. 
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Ifølge Larsen (2003) og hans fortolkning af berettermodellen, begynder en historie med et anslag 

dvs. en åbningsscene, hvor historiens hovedtema slås an. Som tidligere belyst, blev Miquelas 

Instagram profil oprettet d. 23. april 2016, men i det efterfølgende år offentliggøres blot 17 opslag, 

som desuden fremstår særdeles usammenhængende. Eksempelvis offentliggøres et billede af en 

lyserød pelsvest, et gammelt billede af Paris Hilton samt en række tegninger af et kvindeligt ansigt 

lignende Miquela (Miquela, n.d.).  

 

Anslaget i Miquleas historie vurderes dermed først at udspille sig ca. et år efter profilens oprettelse, 

hvor fire portrætterende opslag offentliggøres. Som illustreret i ovenstående model, udgør opslagene 

fire nærbilleder af en hånd, øjne, læber og et ansigt. I forlængelse heraf påpeger Larsen (2003) at et 

anslag netop kan udgøres af en symbolsk billedsekvens som tilfældet i Miquelas historie. Yderligere 

fremhæver Larsen (2012), i sin fortolkning af berettermodellen, at et anslag kan have karakter af at: 

“formidle overgangen fra virkelighedens trivielle verden til fiktionens fortryllende fantasiunivers” (p. 

111). Dette vurderes netop at gøre sig gældende med anslaget i Miquelas historie, idet billederne, på 

den ene side fremstår særdeles animeret og efterlader et indtryk af, at personen der fremgår på 

billederne ikke er et virkeligt menneske. Omvendt er billedernes grafiske kvalitet så god, at flere 

brugere udtrykker tvivl om, hvorvidt Miquela er en ægte person (Miquela, n.d.). Dette kommer til 

udtryk i kommentarerne til opslagene, hvor brugere bl.a. skriver “shes not human right??” eller “Are 

you a living doll???”. Med udgangspunkt i ovenstående kommentarer, antages anslaget netop at 

skabe en mystik, idet overgangen mellem virkelighedens trivielle verden og fiktionens fortryllende 

fantasiunivers fremstår uklar (Larsen, 2012). Mystikken forstærkes yderligere ved den begrænsede 

mængde tekst til billederne, hvorved det visuelle får lov at stå alene og dermed inviterer til 

fortolkning.  

  

I forlængelse heraf analyseres tre opslag samt en video, der antages at udgøre historiens 

præsentationsdel jf. Larsen (2012) fortolkning af berettermodellen. Denne del af Miquelas historie 

udspiller sig over en længere periode fra d. 7. september 2017 til d. 21. februar 2018, hvor mystikken 

omkring hendes virtuelle eksistens bevares (se model 2). Dog præsenteres det for brugerne, at 

Miquela udgiver musik på Spotify og laver kommercielle samarbejder med modehuse, såsom Kenzo 

og Prada. Disse karaktertræk viser sig desuden at gå igen gennem Miquelas videre historiefortælling 

og i karakteriseringen af hende, som fortællingens hovedperson. Som Larsen (2012) påpeger, har en 

præsentation som denne, netop til formål at være ‘informations-økonomisk’ dvs., at det indhold, der 
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introduceres har betydning for den videre fortælling (Larsen, 2012). Hertil påpeger Larsen (2012), at 

der i præsentationsdelen, ofte forekommer en såkaldt modelhistorie, dvs. en scene, der har samme 

konflikt som historien i sin helhed. På Miquelas profil kommer en sådan modelhistorie til udtryk i et 

videoopslag d. 21. februar 2018 bestående af få glimt af hendes ansigt og følgende tekst: 

“Unconventional reality. You shouldn’t believe everything you see. I may not be real to you but you 

can trust me. Stand by. It’s about to begin.”. Her bliver mystikken omkring Miquelas virtuelle 

eksistens for første gang italesat eksplicit, og fungerer dermed som det første vendepunkt i historien 

(Larsen, 2012). Sammenfattende bidrager anslaget og præsentationen i Miquelas fortælling således 

til at fastlægge historiens ‘miljø’, give et indblik i hende som hovedkarakter, samt antyde historiens 

konflikt. 

  

I forlængelse heraf analyseres fire opslag, som antages at udgøre historiens uddybningsfase jf. 

Larsens (2012) fortolkning af berettermodellen (se model 2). I uddybningsfasen tilføres historien 

yderligere information med det formål at fremme publikums identifikation med historiens 

hovedkarakter (Larsen, 2012). Måden hvorpå dette kommer til udtryk i Miquelas historie, er gennem 

fire opslag illustreret i ovenstående model, hvor hun begynder at udtrykke sine tanker og følelser. 

Eksempelvis beskriver Miquela følelsen af at have jetlag, samt blive følelsesmæssigt berørt over en 

tv-serie, hvilket er situationer man som læser kan relatere til. Derudover begynder hun at adressere 

aktuelle samfundsproblemer, såsom homoseksuelles, transkønnedes og biseksustelles rettigheder 

samt lige uddannelsesmuligheder. Foruden at forstærke det følelsesmæssige engagement, bidrager 

disse aktuelle og relaterbare opslag på Miquelas Instagram profil ligeledes til at nuancere 

historiefortællingen om hende og opbygge spændingskurven. Tekstmæssigt får dette uddybende 

indhold således Miquela til at fremstå virkelig og identificerbar, hvorimod den billedlige, animerede 

fremstilling af hende fastholder brugernes tvivl om, hvorvidt hun er virkelig eller ej.   

  

Med afsæt i berettermodellens spændingsforløb leder dette videre til historiens overgangsfase, også 

kaldet point of no return (Larsen, 2012). Denne del i historien markerer en afslutning på 

uddybningsfasen og indleder samtidig konfliktoptrapningen. Med andre ord kan point of no return 

ses som en slags klimaks ift. den forudgående uddybningsfase, samt en form for anslag til det næste 

store hovedafsnit, hvor konflikten eskalerer (Larsen, 2012).  
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I forbindelse hermed analyseres et opslag fra. d. 19. april 2019, som point of no return i Miquelas 

historiefortælling (se model 2). Opslaget består af seks billeder, hvorpå Miquela skriver: “(...) I’m not 

a human being. I have always known I was different (...) My managers, people I considered my family, 

lied to me. (...) I’m not human, but am I still a person? (...) I feel so human. I cry and I laugh and I 

dream. I fall in love. (...) These emotions are just a computer program. (...) I am only what they 

designed me to be. (...) It will take time, but I know one day I will be ok again.”. Denne eksplicitte 

afsløring af Miquelas virtuelle eksistens, symboliserer således et afgørende vendepunkt i hendes 

historie, og kan dermed betragtes som historiens point of no return. Dermed er det ikke længere 

muligt, at vende tilbage til fortællingen som den var forinden, idet hendes virtuelle eksistens er 

afsløret og mystikken dermed aftager.  

 

I forlængelse af denne afsløring af Miquelas virtuelle eksistens, følger desuden fem opslag, som 

antages at udgøre historiens konfliktoptrapning (se model 2). Ifølge Larsen (2003) er en 

konfliktoptrapning karakteriseret ved at konflikten udvikler sig og spændingen stiger. Dette kommer 

netop til udtryk i disse opslag, hvor Miquela udtrykker hendes frustration og vrede: “My managers at 

@brud.fyi lied to me and now they’re lying to you. If Brud loved me so much, why didn’t they tell me 

the truth?!?”, “In trying to realize my truth, I’m trying to learn my fiction (...) I’m different. I want to 

use what makes me different to create a better world.”, “I’ve been really stressed since I’m no longer 

working with my managers at Brud.” og “Since Trevor and Sara BETRAYED me, I’ve felt super alone 

and out of place (can you tell by my posts!?)”. Ovenstående opslag giver indtryk af, at Miquela er 

ved at bearbejde sin virtuelle eksistens og forsøger at vende afsløringen til noget positivt. Dette er et 

klassisk eksempel på berettermodellens konfliktoptrapning, hvor hovedpersonen skifter karakter og 

viser nye sider af sig selv, for at kunne håndtere konflikten (Larsen, 2012).  

 

Konflikten med Brud kulminerer efterfølgende i et klimaks, som antages at udspille sig i Miquelas 

opslag d. 10. juli 2018 (se model 2). I opslaget genforenes hun med sine skaberne fra Brud, Trevor 

og Sara, hvortil hun skriver: ”PLOT TWIST: I’m back with my family”. Som visualiseret i ovenstående 

model er dette klimaks spændingskurvens højdepunkt, hvilket afspejler at historiens drama topper (se 

model 2). Kendetegnende for et klimaks, kaster Miquela sig, i dette opslag, ligeledes ud i en 

konfrontation med Brud, og reflekterer tilsvarende over sine egne følelser: ”I was angry the people 

who I loved the most lied to me, angry that i have to fight to be accepted for who and what I am. I felt 

helpless and scared and in some ways I still do”. Uddybende skriver Miquela, at hun stiller 
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spørgsmålstegn ved alt det hendes skabere, Trevor og Sara, har lært hende: ”to be kind, take care of 

your mental health, and get right with yourself so you can put yourself in a position to help others”. 

Som I et klassisk klimaks bliver kampen dog afgjort og konflikten løst, hvilket ses i Miquelas 

afsluttende ord: ”I love these people so much. We have trust to re-gain and plenty of fights to have, 

but that’s what family is”. Skulle Miquelas historie følge berettermodellen ville handlingen herefter 

blive afrundet og afsluttet, men denne endelige udtoning sker ikke.  

  

Derimod fortsætter historiefortællingen, i takt med at Brud, holdet bag Miquela, offentliggør nyt 

indhold på hendes Instagram profil, hvilket illustreres ved ovenstående kombination af beretter- og 

bølgemodellen (se model 2). Denne kombination af beretter- og bølgemodellen findes således 

afgørende for at kunne belyse Miquelas historiefortælling på Instagram. Med afsæt i Larsens (2003) 

fortolkning af bølgemodellen karakteriseres det videre indhold på Miquelas Instagram profil som 

’uddybende episoder’ eller ’bølger’, der udbygger og tilføjer yderligere aspekter og perspektiver til 

fortællingen. En bølge er, som belyst, et udtryk for en mindre bi-fortælling, der skaber fremdrift og 

underbygger den samlede fortælling. Med afsæt i Larsens (2003) definition kan en bølge i Miquelas 

historiefortælling derfor både udgøres af et enkelt opslag eller en række opslag omhandlende den 

samme bi-fortælling. Mellem hver af bølgerne i Miquelas historiefortælling, udspiller sig desuden et 

kaldt ’mellemspil’ (Larsen, 2003). Disse har til formål at skabe sammenhæng mellem bølgerne og 

kan betragtes som et slags hvilepunkt inden næste fortælling. Antallet af mellemspil og uddybende 

episoder er, som følge af Instagram-formatet, ubegrænset. Derfor bør den kombinerede beretter- og 

bølgemodel i ovenstående model 2, ses som en forsimpling af Miquelas historie, der består af flere 

hundrede bølger og mellemspil. 

 

Larsen (2003) påpeger i forlængelse heraf, at berettermodellen fremstår som delform under 

bølgemodellens storform. Med dette menes, at hver bølge kan ses som en fortælling, der følger 

berettermodellens spændingskurve i miniudgave. På den måde udgør Miquelas historie en række små 

berettermodeller, hvilket bl.a. kommer til udtryk i den følgende bølge, omhandlende Miquelas 

samarbejde med en dansk designer, Anne Vest. Som illustreret nedenfor, består denne bølge af tre 

opslag.  
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Model 3: Udvalgt bølge fra Miquelas storytellingunivers 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning, med udgangspunkt i Larsens (2003) berettermodel og bølgemodel. 

 

I det første opslag identificeres berettermodellens tre første faser; anslag, præsentation og uddybning. 

Indledningsvist skriver Miquela: ”Ooo, your girl went & designed a jacket with @annevest_official. 

This is just a sneak peek”. Et klassisk anslag, der fanger brugernes opmærksomhed og virker 

interessevækkende, da der, både visuelt og tekstmæssigt, bevidst udelades væsentlige oplysninger om 

produktet. Herefter følger en gådefuld præsentation af, hvilket produkt der er i vente: ”(…) look i’m 

giving you BUTTERSCOTCH, i’m giving you LUXURY, i’m giving you YOUNG STEPMOM ’BOUT 

TO SEND YOU TO BOARDING SCHOOL… it’s a whole thing”. Med denne præsentation af jakken 

efterlader Miquela et indtryk af, at der er tale om et lækkert og luksuriøst produkt, der henvender sig 

til en særlig målgruppe. Dette relaterer sig desuden til samarbejdspartneren, Anne Vest, der er garant 

for eksklusiv mode, som prismæssigt henvender sig til en snæver og afgrænset målgruppe (Vest, 

n.d.). Hertil følger uddybningsfasen, som kommer til udtryk i opslaget ved, at Miquela oplyser, at hun 

vil donere overskuddet af salget fra jakken til et velgørende formål. 

  



 72 af 166  

Dette leder videre til det andet opslag i bølgen, som indeholder berettermodellens fjerde og femte 

fase; point of no return og konfliktoptrapning. Visuelt, såvel som tekstmæssigt, handler dette opslag 

om den endelige lancering af jakken, dvs. point of no return: ”IT’S HERE! Very Proud to show out 

my collab with @annevest_official”. Ifølge Larsen (2003) markerer point of no return, normalt en 

afslutning på uddybningsfasen, men i dette tilfælde trækkes spændingen ud, og publikum fastholdes 

i fortællingen: ”PS. I’ll reveal our chariable partner this coming week!”. På den måde fungerer dette 

opslag både som point of no return, men har samtidig karakter af en konfliktoptrapning ift. afsløringen 

af den velgørende organisation. Dog er der ikke tale om en egentlig konflikt, men derimod en 

optrapning ift. spændingen omkring, hvilken organisation Miquela vælger at donere overskuddet til. 

Under en konfliktoptrapning er alle muligheder oftest åbne og desuden kan tidsfrister være med til at 

øge spændingen, ligesom det er tilfældet i dette opslag (Larsen, 2003). 

  

I det tredje og sidste opslag i bølgen, identificeres berettermodellens sidste to faser; klimaks og 

udtoning. I opslaget beskrives det indledningsvist, at Miquela har haft svært at udvælge et blandt 

mange velgørende formål, men at valget er faldet på Trans Lifeline, en hotline der tilbyder støtte til 

transkønnede personer i krise. Som i et klassisk klimaks er spændingskurven her på sit højeste, hvilket 

afspejler at dramaet topper og spændingen udløses. Afslutningsvis skriver Miquela i opslaget: ”I 

encourage you to check them out and support their work as well, as a thank you for all that they do”. 

På den måde afrundes og udtones historien, hvilket ligeledes kommer til udtryk i den faldende 

spændingskurve i ovenstående model 3.  

  

Med afsæt i Larsens (2003) fortolkning af beretter- og bølgemodellen, viser ovenstående analyse, at 

Miquelas historie indeholder op til flere elementer fra begge modeller. Dermed følger historien 

tilnærmelsesvis den samme udvikling i handlingsforløbet, som det kendes fra f.eks. film. Denne 

genkendelige opbygning og struktur, fordrer at Instagram brugerne nemmere kan forstå historiens 

sammenhæng samt relatere til fortællingen. Med afsæt i ovenstående analyse af historiens struktur, 

inddrages aktantmodellen i det følgende afsnit, for yderligere at belyse Miquelas storytelling univers 

ved analyse af historiens karakterer. 
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5.1.2 HISTORIENS KARAKTERER 

 

Med afsæt i Greimas (1974) aktantmodel foretages der i følgende afsnit en analyse af karaktererne i 

Miquelas storytellingunivers på Instagram. Selvom Greimas (1974) teori er udviklet til 

eventyrgenren, findes den, som belyst, stadig anvendelig til analyse af et digitalt univers, bl.a. fordi 

teorien bygger på en antagelse om, at alt kommunikation er narrativt. Aktantmodellen er således et 

analytisk værktøj indenfor narrativitetsteori, som beskæftiger sig med meningsskabelse gennem 

narrativer eksempelvis i form af fortællinger (Weick, 1995; Christiansen & Rose, 2019; Søderberg, 

2003). Ifølge Weick (1995), en af hovedteoretikerne indenfor meningsskabelse, er fortællinger et 

grundlæggende element, når man forsøger at skabe mening: ”In short, what is necessary in 

sensemaking is a good story” (p. 61). Med udgangspunkt i dette perspektiv, vurderes aktantmodellen 

at være relevant i følgende analyse af, hvordan et univers opbygges omkring en populær virtuel 

influencer, herunder hvilke aktanter der indgår i Miquelas fortælling, samt aktanternes indbyrdes 

relationer.  

 

Ifølge Greimas (1974) aktantmodel tager en historie oftest udgangspunkt i et subjekt, også kaldet 

historiens hovedperson. Med afsæt i Miquelas Instagram profil, er det tydeligt, at historien er centreret 

omkring hende, idet hun fremgår på hvert et billede på Instagram profilen (Miquela, n.d.). Yderligere 

er teksten i opslagene på Miquelas profil altid skrevet i 1. person også kaldet jeg-person. Ved at 

anvende denne fortællertype opnår Brud, at historien fremstår som var den fortalt af Miquela, hvilket 

bidrager til identifikation med hende som historiens fortæller. Årsagen til denne væsentlige og 

fremtrædende rolle i historien, skyldes således, at Miquela udgør selve profilen og derfor må betragtes 

som historiens hovedperson.  

  

Foruden Miquela som historiens subjekt, argumenteres tilsvarende for, at hendes historie indeholder 

en række objekter. Ifølge Greimas (1974) kommer en histories objekt til udtryk i form af subjektets 

ønske, projekt, mål eller stræben efter noget. Dette kan, som belyst, både være en fysisk genstand 

eller en abstraktion, såsom en tanke (jf. afsnit 3.2). Eftersom Miquelas samlede historie på Instagram, 

består af en lang række bølger dvs. mindre bi-fortællinger, kan der observeres flere forskellige 

objekter i historien. For eksempel betragtes ‘anerkendelse’ som et af objekterne i Miquelas historie, 

idet hun udviser frustration over ikke at være et virkeligt menneske og gerne vil føle sig som alle 

andre. I det tidligere fremhævede opslag fra d. 10. juli 2018 skriver Miquela bl.a.: ”I was (...) angry 
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that i have to fight to be accepted for who and what I am”, hvormed hun udtrykker en længsel efter 

eller ønske om at opnå anerkendelse (bilag 5). Foruden anerkendelse fremstår personen Nick, 

ligeledes som et objekt i Miquelas historie. Nick er Miquelas første kæreste, og ligesom i klassiske 

eventyr, hvor prinsen på den hvide hest kæmper for prinsessen og det halve kongerige, ønsker 

Miquela at være sammen med Nick, hvilket udfordres af hendes virtuelle eksistens (bilag 5). Foruden 

et forhold til Nick, stræber Miquela ligeledes efter at opnå en musikkarriere, hvilket kan betragtes 

som endnu et af historiens objekter (bilag 5). Hun udgiver sange på Spotify og reklamerer for dem på 

hendes Instagram, hvor hun opfordrer brugerne til at lytter med. Endeligt kan Miquelas forskellige 

politiske mærkesager, herunder fri abort, LGBTQ, lige uddannelsesmuligheder og Black-Lifes-

Matter ligeledes betragtes som nogle af historiens fremtrædende objekter (bilag 5). Gennem sit virke 

som virtuel influencer stræber Miquela efter at støtte disse projekter og sætte fokus på menneskers 

lige rettigheder.  

 

Med afsæt i dette sidstnævnte objekt, uddybes det i det kommende, hvilke andre af Greimas (1974) 

aktanter, der kommer til udtryk i Miquelas historiefortælling. Dette gøres med afsæt i følgende model, 

udarbejdet som eksempel og illustration over de forskellige aktanttyper i Miquelas storytellinunivers.   

 
Model 4: Aktanter i Miquelas storytellingunivers  

Kilde: Egen tilvirkning, med udgangspunkt i Greimas (1974) aktantmodel  
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Som belyst i ovenstående model kan der i relation til objektet ‘mærkesager’ identificeres 

aktanttyperne, hjælper og modtager. For eksempel fremstår designeren Anne Vest som en hjælper ift. 

dette objekt, idet salget fra jakken hun har designet, som belyst, går til organisationen Trans Lifeline 

(bilag 5). Herudover kan virksomheden House of Intuition nævnes som en hjælper, idet de gennem 

et samarbejde med Miquela ligeledes donerer til Trans Lifeline organisationen (bilag 5). Med andre 

ord, bidrager disse hjælpere til at sætte fokus på Miquelas mærkesager og hjælper dermed historiens 

subjekt, Miquela, med at realisere sine projekter. Foruden disse hjælpere, kan der i relation til dette 

objekt, ligeledes identificeres en række modtagere. Modtagerne udgør de mærkesager og 

organisationer såsom Trans Lifeline, der gennem Miquelas historiefortælling, får opmærksomhed og 

økonomisk støtte (bilag 5).  

 

Som nævnt, er ovenstående blot ét eksempel på historiens inddragelse af aktanterne, hjælper og 

modtager, idet der i hendes historiefortælling kan findes flere eksempler på disse aktanter, f.eks. 

Spotify, der hjælper Miquela med hendes musikkarriere. Derimod er aktantmodellens resterende to 

aktanttyper, giver og modstander, fraværende i Miquelas historie (se model 4). Dette understreger at 

der, som tidligere belyst, ikke er tale om en klassisk fortælling, såsom et eventyr, hvor alle 

aktantmodellens karakterer som oftest indgår. Alligevel indeholder Miquelas historie, som belyst, 

flere elementer fra aktantmodellen, hvor samspillet mellem de forskellige aktanter, bidrager til at 

skabe en rød tråd, genkendelighed og mening i fortællingen. I takt med at Miquelas historie løbende 

udbygges med nye opslag på Instagram profilen, tilføjes nye aktanter i form af f.eks. individer, 

genstande eller abstraktioner. Ved løbende at inddrage forskellige objekter, modtagere og hjælpere, 

skabes således en mangefacetteret fortælling dvs. en fortælling bestående af mange nuancer og 

aspekter. Fælles for den samlede historiefortælling er dog, at Miquela bevarer rollen som subjekt, 

uanset om indholdet omhandler identitetskrise, politiske agendaer eller kæresteforhold. Dette er bl.a. 

med til at tydeliggøre Miquela som historiens bærende figur og bidrager ligeledes til et fast 

holdepunkt i fortællingen, der vurderes at være nødvendig i en fortælling med så mange forskellige 

vinkler og perspektiver.  

  

Til den videre analyse suppleres aktantmodellen, som tidligere belyst, med Haugs (2015) 

indholdskriterier for sociale medier. Dette med henblik på yderligere at identificere, hvad der 

karakteriserer indholdet i Miquelas storytelling univers, samt hvorvidt dette indhold imødekommer 

Haugs (2015) kriterier. Som tidligere belyst findes Haugs (2015) teori anvendelig, da der i følgende 
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speciale netop foretages en undersøgelse af et fænomen, som udspiller sig på sociale medier. I 

forlængelse heraf trækkes der i analysen referencer til de journalistiske nyhedskriterier, der vurderes 

at afspejle sig i Haugs (2015) indholdskriterier. Haugs (2015) indholdskriterier og nyhedskriterierne 

er, som belyst, udviklet med afsæt i forskellige kommunikationsgenre, men vurderes at kunne 

sidestilles og anvendes til at nuancere forståelsen af Miquelas indhold, som vil blive uddybet i det 

kommende afsnit. 

 

5.1.3 INDHOLDS- OG NYHEDSKRITERIERNE  

 

Ved nærmere analyse af indholdet i Miquelas historie inddrages Haugs (2015) første indholdskriterie, 

det kan fortælles videre. I forlængelse heraf, uddyber Haug (2015) at man inden for storytelling på 

sociale medier, taler om én samlet historie f.eks. i form af en Instagram brugers samlede profil 

bestående af mindre historier, der kommer til udtryk i form af de enkelte opslag. 

  

Som tidligere belyst i afsnit 5.1, er hvert opslag eller bølge af opslag, en fortælling i sig selv, der 

tilsammen danner Miquelas samlede historie. Dermed er et strategisk sigte afgørende, så der ikke 

tegner sig et fragmenteret og usammenhængende billede, når alle indholdsdelene sættes sammen i et 

stort puslespil (Haug, 2015). Set fra et influencer marketing perspektiv, kan man i forlængelse heraf 

argumentere for, at sammenhængen i Miquelas historie på Instagram, understøttes af et influencer-

brand-fit (bilag 6). Et influencer-brand-fit skal forstås som et match mellem influencerens værdier, 

det kommunikerede budskab og målgruppens interesser. For eksempel kan Miquela ikke reklamere 

for en virksomhed, der arbejder for at fremme transkønnedes rettigheder og samtidig støtte op om et 

politisk parti, der modarbejder samme agenda, da dette vil blive opfattet som utroværdigt af 

målgruppen (Staunsbjerg, 2018). Et influencer-brand-fit betragtes således som en måde, hvorpå 

influencerens autenticitet og identifikation opbygges og vedligeholdes. Afspejler en influencers 

historiefortælling ikke dette “fit”, eksempelvis som følge af uoverensstemmelse mellem de 

kommunikerede budskaber og influencerens værdier, brydes synergien mellem de tre elementer 

(bilag 6). Med andre ord, svækkes influencerens autenticitet og identifikation, når der ikke er 

sammenhæng i historien. I Miquelas historie kommer sammenhængen bl.a. til udtryk ved hendes 

støtte af LGBTQ, hendes egen seksualitet og kommercielle samarbejder med virksomheder, der 

støtter samme mærkesager. Denne overensstemmelse mellem Miquelas værdier, hendes samarbejde 
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med udvalgte virksomheder og brugernes interesse, skaber således en sammenhæng og rød tråd i 

fortællingen.  

  

I forlængelse heraf belyses Haugs (2015) andet indholdskriterie, det er følelsesladet, relevant, 

overraskende, underholdende eller vigtigt, i kombination med de journalistiske nyhedskriterier. Som 

beskrevet i afsnit 3.4, er koblingen mellem Haugs (2015) indholdskriterier og Schmidts (2011) 

fortolkning af nyhedskriterierne ikke et udtryk for, at de er nøjagtig ens. Kombinationen af de to typer 

kriterier understøttes derimod af en række lighedstræk kriterierne imellem, som vil blive uddybet og 

eksemplificeret nærmere i det følgende. Miquelas historie på Instagram består som belyst af 

forskellige bølger, der kan studeres yderligere ved hjælp af denne teoretiske kombination.  

 

Nyhedskriteriet aktualitet, som har lighedstræk med det Haug (2015) kalder for vigtigt, refererer til 

emner der er oppe i tiden og som i forvejen cirkulerer i andre medier. I Miquelas historie er et 

eksempel herpå hendes tilstedeværelse ved det amerikanske CFDA Fashion Award 2019 (bilag 7). 

Et event der afholdes årligt, for at hædre de dygtigste indenfor amerikansk design. I forbindelse 

hermed offentliggjorde Miquela en række billeder under selve begivenheden og dagen derpå. I 

opslagene beskriver hun, hvor beæret, begejstret og heldig hun føler sig over at deltage, hvortil hun 

tagger Off-White og Prada, som har designet hendes tøj. Foruden CFDA awarden, har Miquela 

yderligere optrådt i bladet ELLE og lavet opslag fra hendes deltagelse i Pride, samt Karneval i Rio 

(bilag 7). Udover at disse opslag selvstændigt fremstår aktuelle og vigtige, bidrager de ligeledes til at 

Miquelas samlede historiefortælling på Instagram forekommer særdeles aktuel og interessant.  

  

Ses der nærmere på det næste nyhedskriterie, væsentlighed, der synes at have lighedstræk med dét 

Haug (2015) betegner relevant, kortlægges det, hvor vedkommende historien er. Med dette menes, at 

historien grundlæggende skal have betydning eller konsekvens for mange mennesker (Haug, 2015). 

I Miquelas historie identificeres denne væsentlighed eller relevans bl.a. i hendes opslag omkring 

Coronavirus, en særlig smitsom type influenza, der ramte verden i december 2019. I et opslag 

beskriver Miquela, hvordan denne virus har medvirket til, at en række begivenheder, som hun skulle 

have deltaget i, er blevet aflyst (bilag 7). Hertil laver Miquela et opslag om, at hun er taget ud for at 

købe gavekort hos nogle af de butikker, hun foretrækker at handle ved, og som er påvirket af den 

verdensomspændte Coronavirus. Miquela refererer således til en væsentlig og relevant situation som 

mange mennesker kan nikke genkendende til og er berørt af. Yderligere fremhæves Miquelas opslag 
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om det amerikanske valg, samt om transkønnedes rettigheder, ligeledes som opslag af væsentlig 

karakter, der bidrager til at hendes samlede historiefortælling fremstår relevant (bilag 7).  

  

Det tredje nyhedskriterie, sensation, også kaldet overraskende ifølge Haug (2015) refererer til det 

fascinerede eller chokerende i historien. I Miquelas historie identificeres denne sensation eller 

overraskelse bl.a. i hendes samarbejde med Calvin Klein, der bevidner, hvordan mode- og 

reklamebranchen, ligesom resten af verden, har ændret sig i takt med de sociale medier (bilag 7). 

Calvin Klein er generelt kendt for sine forførende reklamer, hvilket f.eks. kommer til udtryk i en af 

de seneste kampagner, hvor supermodel Bella Hadid kysser med Miquela. En opsigtsvækkende 

kampagne, der foruden stor omtale i diverse medier, ligeledes formodes at have skabt overraskelse 

blandt Miquelas Instagram følgere (Young, 2019; Penrose, 2019; Mahdawi, 2019). Selvom det 

tidligere i Miquelas fortælling er kommet til udtryk, at LGBTQ er blandt hendes mærkesager, antages 

dette opslag alligevel at have bidraget med noget uventet til hendes historie. Herudover fremhæves 

Miquelas konflikt med skaberne Brud, afsløringen af hendes virtuelle ”identitet” samt lanceringen af 

diverse sange på Spotify, som bølger eller bi-historier, der har tilført hendes samlede fortælling en 

sensationel karakter.   

  

Ses der nærmere på det næste nyhedskriterie, konflikt, hvilket vurderes at kunne sidestilles med dét 

Haug (2015) betegner underholdning, refererer dette til spændingen og dramaet i historien. 

Konflikten indeholder typisk et dramatisk element, som pirrer modtagerens nysgerrighed (Schmidt, 

2011). Desuden påpeger Schmidt (2011), at konflikten i historier ofte er iscenesat, idet konflikter 

betragtes underholdende og som godt indhold (Schmidt, 2011). Hertil erkendes det, at denne 

sidestilling af kriterierne kan forekomme uklar, da en konflikt ligeledes kan forstås som noget 

negativt, hvorimod underholdning opfattes som noget positivt og humoristisk. Ikke desto mindre, 

findes denne kombination af Haugs (2015) indholdskriterie og nyhedskriteriet alligevel relevant, da 

nutidens underholdnings- og realityprogrammer oftest er opbygget omkring en konflikt. Hvad end 

man følger med i Badehotellet, Robinsson Ekspeditionen, Paradise Hotel eller Master Chef, er 

følelser og konfliktfyldte situationer i fokus. Dette gør sig ligeledes gældende i Miquelas historie, 

hvor bl.a. hendes konflikt med skaberne, Brud, kan nævnes som eksempel. Som tidligere belyst i 

afsnit 5.1, havde Miquela en periode, hvor hun ikke talte med sine skabere, som følge af deres ”løgne” 

om hendes virtuelle identitet. Dette betragtes som en konfliktfyldt periode i historien, som samtidig 
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kan forekomme underholdende, idet brugere finder det spændende at følge, hvordan situationen 

udvikler sig (Haug, 2015).  

  

Dette leder desuden videre til det sidste nyhedskriterie, identifikation, hvilket vurderes at kunne 

sammenholdes med dét Haug (2015) betegner følelsesladet. Der vurderes at være stor lighed mellem 

disse to typer kriterier, idet identifikation bl.a. handler om at vække følelser hos modtageren, gennem 

følelsesladet indhold (Schmidt, 2011). Dette gør sig gældende adskillige steder i Miquelas historie, 

hvortil hendes kærestesorger kan nævnes som et af de seneste eksempler. Gennem en lang række 

opslag skildrer Miquela hendes brud med kæresten, Nick (bilag 7). Her beskriver Miquela bl.a. den 

første forelskelse, forestillingen om at alt er lyserødt, hvor meget hun må give afkald på sig selv i 

forsøget på at være perfekt, samt hvor alene hun føler sig uden ham. Yderligere har dette resulteret i 

udgivelsen af en sang på Spotify, som netop omhandler hendes følelser relateret til denne kærestesorg. 

Herudover kan opslag om Miquelas identitetskrise og følelsen af at være anderledes, ligeledes nævnes 

(bilag 7). Sådanne følelsesladede opslag vurderes at bidrage til Instagram brugernes identifikation 

med Miquelas historiefortælling. Generelt synes identifikationskriteriet at fylde meget i Miquelas 

historiefortælling, både hvad angår antallet af opslag, men i særdeleshed også opslagenes længde 

(bilag 7). At denne type opslag tekstmæssigt er længere, bidrager netop til indtrykket af, at Miquela 

har noget på hjerte. Fra et journalistisk perspektiv, er det ikke ualmindeligt, at medier i højere grad 

spiller på et eller få af nyhedskriterierne (Schmidt, 2011). Eksempelvis ses det indenfor tabloidaviser, 

som Ekstra Bladet, der med ’breaking news’ og clickbait overskrifter, ofte spiller på 

sensationskriteriet. Dette synes ligeledes at gøre sig gældende i Miquelas historiefortælling, der, som 

belyst, indeholder mange følelsesladede opslag hvilket afspejler identifikationskriteriet.  

 

Den ovenstående kobling mellem de journalistiske nyhedskriterier og Haugs (2015) indholdskriterier 

har således påvist, at Miquela storytelling univers er strategisk udformet med elementer fra disse 

kommunikationsgenrer. Dette bidrager bl.a. til at Miquelas storytellingunivers fremstår 

identificerbart i kraft af disse genkendelige elementer fra nyheder og sociale medier.  

 

I forlængelse heraf fortsættes analysen af indholdet i Miquelas historiefortælling, ved at belyse Haugs 

(2015) tredje indholdskriterie, det er gerne visuelt. I kraft af Miquelas primære tilstedeværelse på 

Instagram, er hendes historie automatisk båret af et visuelt udtryk. Dette skyldes, at Instagram, som 

belyst er et visuelt mediet bestående af billeder og video, hvor det tekstmæssige indhold er mindre i 



 80 af 166  

fokus. Hertil fremhæves det gamle ordsprog ”et billede siger mere end tusind ord”, som understøtter 

det faktum, at vi som mennesker afkoder visuelle indtryk hurtigere end tekst (Haug, 2015). Vi kan 

godt lide et fint billede eller en sjov video, og den visuelle kommunikation går rent ind hos netbrugere 

(Haug, 2015). I forlængelse heraf påpeger Haug (2015), at folk ikke efterspørger flotte 

reklamebilleder, men ofte hellere vil have indhold, der er lavet af en amatør og dermed fremstår mere 

autentisk. En måde hvorpå dette kommer til udtryk i Miquelas historiefortælling, er bl.a. gennem 

billeder og video, der skal forestille at være taget af andre end Miquela selv. Hertil fremhæves et 

opslag, hvor Miquela sidder på en restaurant sammen med Bermuda, en anden virtuel influencer, 

skabt af Brud (bilag 7). På billedet kigger Miquela ikke ind i kameraet, hvilket får billedet til at 

fremstå mindre opstillet. Sammenlignet med f.eks. en selfie, dvs. et billede man tager af sig selv, 

forekommer sådanne billeder mindre opstillede, men derimod mere autentiske. Ifølge Haug (2015) 

er det ofte sådanne små situationer fra hverdagen, der bliver til virale hits i sociale netværk. Hertil 

kan det nævnes, at Brud som del af Miquelas historiefortælling på Instagram, er begyndt at 

offentliggøre videoer. I forlængelse heraf fremhæves et videoopslag, hvor Miquela filmes af en 

anden, mens hun sidder og skriver på en ny sang (bilag 7). Miquela opdager først lidt inde i videoen, 

at hun bliver filmet, hvilket får opslaget til at fremstå mere umiddelbart og mindre iscenesat ligesom 

i ovenstående eksempler.  

 

Dette leder desuden videre til Haugs (2015) fjerde indholdskriterie, det har den rette timing. Ved brug 

af de sociale medier er det vigtigt at have fokus på timing, så̊ indholdet offentliggøres på det tidpunkt, 

der er relevant for brugerne (Haug, 2015). I forbindelse hermed pointerer Haug (2015), at ”indholdet 

er kongen, men brugerne er Gud” (p. 33) og derfor er evnen til at skabe relevans for brugerne 

altafgørende. Som tidligere belyst i dette afsnit, består Miquelas historie af mange opslag fra aktuelle 

begivenheder såsom Pride, CFDA Award og karneval i Rio (bilag 7). Som oftest offentliggøres disse 

opslag under det igangværende event eller dagen efter, hvorfor timingen i historien kan betragtes som 

god. Desuden er det ifølge Haug (2015) afgørende, at indholdet matcher egenskaberne hos brugerne 

dvs. at der anvendes den rette ‘tone-of-voice’ ved at kommunikere i overensstemmelse med brugernes 

sprog, ord, begreber og slangudtryk. Hertil kan forkortelsen ”idk” nævnes, der står for ”I don’t know”, 

eller udtrykket ’throwback’ der anvendes i forbindelse med opslag, der handler om at mindes eller se 

tilbage på noget. Disse udtryk ses ofte på sociale medier, og fremgår også på Miquelas profil op til 

flere gange (bilag 7). Desuden ses det ofte på sociale medier, at influencers takker brugerne, når de 

opnår et større antal følgere som f.eks. 100.000 personer (Zote, n.d.). Det samme gør sig ligeledes 
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gældende for Miquela, der i et opslag skriver: “2 MILLION WHOLE ENTIRE FOLLOWERS. Thank 

you SO much for tuning in“ (bilag 7). Brugen af disse ord, begreber, udtryk mv. understreger således, 

at Miquela tilskriver sig den gængse måde, hvorpå influencers kommunikerer og agerer med brugerne 

på sociale medier.  

 

Som det femte og sidste kriterium, påpeger Haug (2015), at indhold på sociale medier skal hjælpe 

folk til at gøre noget. Med dette menes at indholdet skal dække en form for behov hos brugerne, hvad 

enten det er et godt grin, tips til vægttab eller anbefaling til en ny dagcreme. I forlængelse heraf 

trækker Haug (2015) reference til Simon Sineks velkendte model, Den Gyldne Cirkel (Haug, 2015). 

Oftest kommunikerer vi mennesker udefra og ind, med fokus på, hvad man laver (what), og hvordan 

man laver det (how). Ifølge Sinek bør ens kommunikation derimod tage udgangspunkt i kernen (why), 

idet forbrugere ikke køber hvad du laver, men hvorfor du laver det (Haug, 2015).  

 

På Miquelas Instagram, er der hertil observeret et stort fokus på ’why’ i kommunikation, bl.a. ved 

kombinationen af hendes personlige mærkesager og kommercielle samarbejder med forskellige 

brands. Et eksempel herpå er det tidligere belyste samarbejde med designeren, Anne Vest, hvor 

Miquela offentliggjorde, at en del af indtjeningen skulle doneres til et velgørende formål (se model 3 

s. 73). Med dette signalerer Miquela, at der er et formål bag hendes virke som influencer. Som Sinek 

pointerer handler why om: “hvad der motiverer én til at gå på arbejde, ud over lønnen” (Haug, 2015, 

p. 24). Foruden sine samarbejder med store brands som Nike, Calvin Klein, Gucci mfl. motiveres 

Miquela, som belyst, af hendes forskellige politiske agendaer og mærkesager. I forlængelse heraf 

fremhæver Sinek, at de flestes ’why’ har et større samfundsmæssigt eller humanitært formål, som at 

hjælpe andre med at opnå noget eller få det bedre (Haug, 2015). En pointe, der i høj grad gør sig 

gældende i Miquelas historiefortælling, hvor hun som fortaler for LGBTQ og Black Lives Matter-

bevægelsen netop bruger hendes indflydelse i et større samfundsmæssigt perspektiv.  

 

Yderligere kan der argumenteres for, at Miquela gennem disse politiske agendaer, hjælper brugerne 

med at opfylde behov i form af at legitimere sit forbrug. Ifølge Marketing og Management lektor, 

Domen Bajde, lever vi netop i en tid, hvor grænserne mellem det kommercielle og det moralske, 

udviskes (Conradsen, 2015). Gennem pengepungen kan forbrugere ”stemme” for en bedre verden, 

ved at købe produkter, der er etisk og miljømæssigt forsvarlige samt produceres af virksomheder, der 

støtter veldgørene formål (Conradsen, 2015). Miquelas kombination af kommercielle samarbejder og 
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støtte af velgørende formål, kan således hjælpe brugerne med at afstemme deres forbrug. Instagram 

brugere, der deler samme holdninger som Miquela, kan således nikke genkendende til de samme 

følelser og værdier, som kommer til udtryk i hendes historie, og dermed inspireres til at omgive sig 

med samme produkter og brands som Miquela. 

 

5.1.4 DELKONKLUSION  

 
I ovenstående er der foretaget en analyse af, hvordan der på Instagram etableres et storytellingunivers 

omkring den populære virtuelle influencer Miquela. På baggrund heraf kan det udledes, at Brud, 

holdet bag Miquela, har skabt et univers bestående af en lang række velkendte elementer fra 

kommunikation- og storytellingteori, journalistikken samt nyere litteratur tilpasset sociale medier.  

 

Indledningsvist er det med afsæt i Larsens (2012) teori påvist, hvorledes Miquelas storytellingunivers 

på Instagram er opbygget efter berettermodellens elementer og spændingskurve. Den løbende 

offentliggørelse af nyt indhold på profilen, medfører dog at historiefortællingen ikke har en 

afslutning, hvorfor Miquelas univers fortsætter efter bølgemodellens struktur. Hertil er en bølge fra 

historien udvalgt, for at påvise, hvorledes Miquelas samlede storytellingunivers udgøres af mindre 

historier opbygget efter berettermodellen. I forlængelse heraf kan det, af analysen udledes, at 

Miquelas historie består af en række aktanter, herunder subjekt, objekt, hjælper og modtager, som 

kendes fra Geimas (1974) antantmodel. Disse aktanter følger modellens struktur i kraft af deres 

indbyrdes relationer, hvilket skaber indholdsmæssig genkendelighed for mediebrugerne. Foruden at 

inddrage disse velkendte elementer, som kendes fra storytelling i bl.a. film og eventyr, påviser 

ovenstående analyse ligeledes, at universet indholdsmæssigt er tilpasset de fem journalistiske 

nyhedskriterier, samt Haugs (2015) kriterier for godt indhold på sociale medier. 

 

Med afsæt i ovenstående analyse kan det konkluderes, at Brud ved sammensætningen af ovennævnte 

velkendte elementer, har etableret et både genkendeligt og unikt storytellingunivers omkring Miquela 

på mediet Instagram. Opbygnings- og indholdsmæssigt bidrager denne strategiske udformning af 

Miquelas storytelling univers, således til at fastholde og tiltrække mediebrugere til universet samt 

understøtte Miquelas popularitet som virtuel influencer. 
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5.2 AUTENTICITET  

 

I følgende afsnit foretages en analyse af, hvorledes Miquela i kraft af hendes storytellingunivers, 

fremstår autentisk. Med afsæt i Enlis (2015) teori om autenticitetsillusioner, foretages en netnografisk 

undersøgelse af indholdet på Miquelas Instagram profil. Formålet hermed er at identificere de 

karaktertræk, som Miquelas skabere, Brud, strategisk anvender for at fremme hendes autenticitet.  

Netnografien er, som belyst, en velegnet metode til at studere kommunikation der udspiller sig i 

digitale fællesskaber, såsom Instagram, hvorfor denne metode findes anvendelig i forbindende med 

følgende analyse. Indledningsvist belyses den autenticitetskontrakt, der eksisterer mellem Miquela 

og hendes følgere. Hertil kortlægges det, hvorledes denne kontrakt kan brydes af 

autenticitetsskandaler eller autenticitetspuzzles. Dette med henblik på at undersøge, hvorvidt 

kontrakten mellem Miquela og hendes følgere stadig eksisterer og hvordan dette påvirker hendes 

autenticitet som influencer. I forlængelse heraf analyseres det, hvorvidt Enlis (2015) fire 

autenticitetsillusioner for sociale medier, kan identificeres i Miquelas storytelling univers. Formålet 

hermed er at analysere, hvorledes Brud strategisk udformer hendes storytellingunivers for at fordre 

autenticitet, samt hvordan disse autenticitetsillusioner bidrager til at opveje forskellen mellem digital- 

og ansigt til ansigt kommunikation. 

 
5.2.1 AUTENTICITETSKONTRAKTEN  

 

Som præsenteret i afsnit 3.5 bygger Enlis (2015) teori om medieret autenticitet på et paradoks, idet 

vi mennesker baserer det meste af vores viden på medierede repræsentationer af virkeligheden, men 

samtidig er bevidste om, at medierne er konstruerede (Enli, 2015). På baggrund af dette paradoks, 

eksisterer der en autenticitetskontrakt mellem medieproducer og publikum, der netop er et udtryk for 

denne indforståethed. Med medieproducer mener Enli (2015) alt lige fra en mediedirektør eller 

redaktør, til det man inden for sociale medier kalder en ’prosumer’ dvs. en hybrid af producer og 

consumer, som f.eks. en influencer. Derimod forstås publikum, i denne sammenhæng, som et 

flydende begreb og er endda udskiftelig med betegnelser såsom seere, tilskuere, brugere eller følgere 

(Enli, 2015). I følgende speciale betragtes Brud som medieproduceren, da de varetager 

medieproduktionen af Miquela dvs. både det økonomiske og kreative aspekt af hendes virtuelle 

eksistens. Omvendt betragtes brugerne på Instagram som publikum, da de er modtagere af indholdet 

og forbrugere af mediet.   
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Som belyst kan forståelsen af en medieproducer og et publikum dog overlappe hinanden, når det 

kommer til sociale medier (Enli, 2015). Derfor refererer Enli (2015) til Stuart Halls koncept om 

kodning (encoding) og afkodning (decoding) i forbindelse med autenticitetskontrakten. Med afsæt i 

dette koncept praktiserer medieproduceren netop rollen som koder af medieindholdet, mens publikum 

har rollen som afkoder (Enli 2015). Hertil skal autenticitetskontrakten mellem ovennævnte 

medieproducer og publikum forstås som en social konstruktion eller symbolsk kontrakt baseret på 

bestemte genrekonventioner og dertilhørende forventninger (Enli, 2015). Med dette menes et bestemt 

sæt af funktioner og normer, der definerer et medies genre og som fordrer bestemte forventninger 

blandt publikum (Enli, 2015). 

  

I forlængelse heraf argumenteres for, at eksistere en autenticitetskontrakt mellem Miquela, dvs. 

hendes skabere Brud og hendes følgere på Instagram. Hertil antages begge parter at være bevidste 

om ovennævnte paradoks dvs. at følgerne baserer deres viden på medierede repræsentationer af 

virkeligheden, men samtidig er bevidste om, at medierne er konstruerede. Med andre ord, formodes 

Brud at være bevidst om, at de producerer en konstrueret og medieret virkelighed gennem illusionen 

om Miquela som influencer. Samtidig formodes det, at personerne som følger Miquelas Instagram 

profil, har accepteret hende som en medieret repræsentation af virkeligheden. På Instagram tilpasses 

billeder et særligt format, når de uploades og yderligere tilbyder Instagram en række funktioner og 

filtre til redigering af opslagene, før de offentliggøres på brugerens profiler. Som følge heraf, antages 

der at eksistere en indforståethed mellem Brud og Miquelas følgere, en autenticitetskontrakt, om at 

Miquela og indholdet på hendes Instagram profil er konstrueret og medieret.  

  

Dog er denne indforståethed eller socialt konstrueret kontrakt, ikke ensbetydende med, at der ikke 

kan opstå miskommunikation ved f.eks. fejlfortolkning eller vildledende kommunikation, hvortil 

autenticitetskontrakten udfordres. Når autenticitetskontrakten udfordres eller brydes, opstår dét, Enli 

(2015) betegner authenticity scandal, eller authenticity puzzle. Fælles for begge er, at kontraktbruddet 

skaber en situation, hvor publikum, f.eks. Miquelas Instagram følgere, bliver i tvivl om, hvorvidt det 

afsendte er virkeligt. Som belyst i ovenstående storytellinganalyse, afslørede Brud dog Miquelas 

virtuelle eksistens over for Instagram følgerne og sidenhen er der ikke lagt skjul på, at hun ikke er et 

virkeligt menneske. I biografien dvs. teksten under Miquelas profilbillede på Instagram, beskrives 

hun som en “change-seeking robot with the drip”, hvilket er en eksplicit italesættelse af hendes 
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virtuelle eksistens (Miquela, n.d.). Denne åbenhed omkring at Miquela ikke er virkelig, formodes at 

mindske risikoen for at autenticitetskontrakten brydes af enten en autenticitetspuzzle eller 

autenticitetsskandale. 

 

Autenticitetsskandaler anvendes som udtryk for, at den indforstået kontrakt mellem medieproducer 

og publikum falder fra hinanden. Disse skandaler kan f.eks. forekomme, når der opstår nye medier 

som publikum ikke er bekendt med og derfor ikke ved, hvordan medieindholdet skal fortolkes (Enli, 

2015). Som følge heraf kan autenticitetsskandaler bl.a. forekomme på sociale medier, da disse medier 

udstiller virkeligheden på en anderledes måde end massemedier såsom tv eller radio, og dermed 

fordrer nye fortolkningsmåder af medieindholdet (Enli, 2015). Yderligere kan autenticitetsskandaler 

ligeledes forekomme ved, at medieproducenten bevidst forsøger at vildlede publikum. Et godt 

eksempel på en sådan autenticitetsskandale kan bl.a. findes tilbage i 2019, hvor adskillige danske 

influencers blev anmeldt til Forbrugerombudsmanden for skjult markedsføring (Berlingske, 2019). 

Dette skyldtes, at influencerne implicit reklamerede for produkter eller brands via deres Instagram 

profiler, men uden at gøre det klart, at der var tale om reklame. På sociale medier er det lovpligtig 

praksis, at influencers tydeliggøre, når der er tale om betalt markedsføring, f.eks. ved at skrive ’betalt 

samarbejde med’ i deres opslag. Dermed forventes det af brugerne, at det fremgår tydeligt, hvornår 

de udsættes for reklame. Med afsæt i Enlis (2015) teori kan ovennævnte eksempel på vildledende 

kommunikation, betragtes som en autenticitetsskandale, idet genrekonventionerne for sociale medier 

og forbrugernes forventninger til influencers blev brudt.  

  

Hvor autenticitetsskandaler betegner et mere dramatisk brud af kontrakten, vedrører autenticity 

puzzle derimod det “puslespil”, der skabes af medieproduceren. Med dette menes forskellige grader 

af flertydighed, hvortil Enli (2015) forklarer, at denne flertydighed er medieproducerens måde at 

præsentere en gåde for sit publikum. På den måde deltager publikum i at identificere og adskille de 

virkelige og fiktive elementer fra hinanden, og dermed engagere sig i betydningsdannelsen (Enli, 

2015). Autenticitets puzzles skabes således bevidst af medieproduceren for at vække nysgerrigheden 

hos publikum samt fastholde deres interesse (Enli, 2015).  

  

I Miquelas historie kan den indledningsvise mystik omkring hendes virtuelle identitet, betragtes som 

et eksempel på et autenticitetspuzzle. Som belyst i ovenstående storytellinganalyse, har der fra 

begyndelsen af Miquelas historie hersket en mystik omkring, hvorvidt hun er virkelig eller ej. Til 
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trods for at denne mystik er aftaget, som følge af Bruds afsløring af hendes virtuelle eksistens, 

formodes hendes univers fortsat at kunne fremstå gådefuldt for nye følgere. Med afsæt i Enlis (2015) 

teori, kan Miquelas univers anskues som en form for puzzle, der påvirker brugernes nysgerrighed og 

interesse i hende som virtuel influencer. I dette tilfælde forvandles Miquelas følgere på Instagram til 

aktive publikummer, der prøver at identificere og adskille de autentiske elementer fra det fiktive 

materiale. Ved sådanne autenticitetspuzzles skal medieproduceren, Brud, dog være varsom med, at 

indholdet ikke bliver for mystisk og usammenhængende (Enli, 2015). Puslespilsbrikkerne skal 

derimod passe sammen og indholdet skal fremstå sammenhængende i sin helhed. Forekommer der 

for mange og store flertydigheder i Miquelas historie, vil det, jf. afsnit 5.1.3, ligeledes påvirke hendes 

influencer-brand-fit og dermed hendes autenticitet og troværdighed negativt (bilag 6). Til trods for, 

at Miquela er en fiktiv karakter, hvor kun Bruds fantasi sætter grænser for hendes holdninger og 

handlinger, er Miquela dog begrænset af den identitet, der er opbygget omkring hende. Hun kan 

uhindret ændre stil og indgå samarbejder med nye brands, men ændres Miquelas identitet markant, 

formodes det at skade hendes influencer-brand-fit (bilag 6). Hvis hun f.eks. pludselig bliver tilhænger 

af Donald Trump, som hun ellers har givet udtryk for at være stor modstander af, vil det etableret 

storytellingunivers krakelere. Med andre ord, er det vigtigt, at hendes univers forbliver intakt, for at 

opretholde brugernes interesse i historiefortællingen (Stisen, 2018). 

 

5.2.2 AUTENTICITET PÅ SOCIALE MEDIER 

 

Som belyst ovenfor opstår authenticity scandal, eller authenticity puzzle når autenticitetskontrakten 

udfordres eller brydes. Omvendt kan autenticitetskontrakten, ifølge Enli (2015), opretholdes gennem 

autenticitetsillusionerne, authenticating feelings, self-disclosure, support from networks og genre 

conventions (jf. teori afsnit). Hertil påpeger Enli (2015) at disse autenticitetsillusioner kan bidrage til 

at opveje forskellen mellem digital- og ansigt til ansigt kommunikation. Dette skyldes, at der i digital 

kommunikation er et fravær af nonverbale sociale signaler, såsom ansigtsudtryk og kropssprog, 

hvilket udfordrer brugeres autentiske fremtræden. I forlængelse heraf kan der trækkes reference til 

Hjarvard (1997), som påpeger, at mennesker kun kan forstå og fortolke den kommunikation, der 

foregår online, fordi kommunikationsformen minder om den kommunikative grundform, vi kender 

fra virkelige samtaler, også kaldet interpersonel kommunikation. Når digital kommunikation trækker 

på dele fra den interpersonelle kommunikation ved f.eks. at udtrykke dét Enli (2015) betegner 

autenticitetsillusioner, er det med til at vække genkendelighed, forståelse og fortrolighed hos 
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modtagerne (Hjarvard, 1997). Både Enli (2015) og Hjarvard (1997) pointerer således, at der mellem 

afsender og modtager hersker en accept af det “tomrum” der opstår i den digitale kommunikation, 

idet parterne er: ”(…) invisible to each other and lack a shared physical presence” (Enli, 2015, p. 

18). Som kompensation for dette tomrum, har autenticitetsillusionerne således til formål at 

repræsentere og forstærke det virkelige på sociale medier, med henblik på at få indholdet til at fremstå 

mere autentisk (Enli, 2015).  

  

Til at undersøge, hvorvidt Miquela gør brug af disse teknikker og værktøjer, analyseres Miquelas 

indhold på Instagram med udgangspunkt i Enlis (2015) første autenticitetsillusion, authenticating 

feelings. Som tidligere belyst omhandler dette, hvorledes følelser kan udtrykkes og understøttes i 

online kommunikation ved brug af virkemidler såsom emojis, tegnsætning og lydskrift. Brugen af 

emojis kan bl.a. være med til at symbolisere følelser, såsom glæde eller frustration, samt understrege, 

hvornår der er tale om ironi, så modtageren ikke misforstår kommunikationen (Enli, 2015). På 

Miquelas Instagram profil bruges emojis ofte, hvoraf nedenstående eksempler blot er få, ud af mange.  

 
Eksempler på Miquelas brug for emojis 

 
   

Emojien som fremgår af eksemplet til venstre, skal forestille en slags konfetti, og anvendes typisk 

som udtryk for fejring eller lykønskning (Emojipedia, n.d. a). Emojien er i denne forbindelse med til 

at understrege en bestemt følelse, nemlig at Miquela glæder sig over at have rundet to mio. følgere. 

Endvidere illustrerer det midterste eksempel, hvorledes Miquela anvender en grædende emoji, der 

symboliserer en utrøstelig sorg, hvilket forstås som et udtryk for, at Miquela er nedtrykt (Emojipedia, 

n.d. b). Endeligt viser eksemplet til højre bl.a. en emoji, der forestiller en iskrystal (Emojipedia, n.d. 

c). Denne tolkes ikke som et udtryk for en decideret følelse, men fungerer derimod som et visuelt 

forklarende element, der understøtter teksten i opslaget. Hertil kan der argumenteres for, at denne 

emoji, erstatter ordet ‘winter’. Havde opslaget ikke indeholdt nogle emojis, antages det, at teksten 

havde været: “Had to give y’all a sneak peek of this (...) bikini because my winter HOLIDAY by 
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CLUB404 winter collection drops TOMORROW (...)”. Som disse eksempler illustrerer kan emojis 

anvendes til at afstemme sproget og interaktionen samt fremme bestemte følelser. I forlængelse heraf, 

påpeger Hougaard (2014), at emojis helt kan erstatte skrevne ord dvs. at en sammensætning af emojis 

kan udgøre en sætning, og dermed betragtes som et visuelt sprog i sig selv. Med andre ord, kan 

smileyer og emojis betragtes som et nyt sprog, der er opstået i takt med fremkomsten af sociale medier 

(Hougaard, 2014). Når Miquela anvender emojis, som eksemplificeret ovenover, gør hun med andre 

ord brug af små sociale signaler, så modtageren lettere kan afkode hendes kommunikation. Dette 

bidrager således til at skabe autenticitet, idet hendes kommunikation fremstår mere tydelig og 

følelsesladet, som det kendes fra virkelige samtaler. Desuden er brugen af emojis en gængs del af 

kommunikationen på Instagram, hvorfor Miquelas anvendelse af disse symboler signalerer en 

tilpasning til “sproget” (Hougaard, 2014). Dette bidrager yderligere til Miquelas autenticitet, idet 

hendes indhold afspejler den kommunikationsform andre virkelige brugere anvender på Instagram.  

 

Foruden emojis, kan tegnsætning, såsom udråbstegn og punktummer, ligeledes udtrykke et 

følelsesmæssigt engagement (Enli, 2015). På Miquelas profil anvendes forskellige tegnsætninger i 

indholdet, herunder punktummer, udråbstegn, parenteser, blokbogstaver og matematiske tegn. For 

eksempel skriver Miquela således i sine opslag: “CAN’T. BELIEVE. THE. VIDEO. IS. FINALLY. 

OUT.”, “MY “MONEY” MUSIC VIDEO IS FINALLY HERE!!!!!”, og “My music + Spotify = (...)” 

(bilag 8). Denne kreative form for tegnsætning bidrager til at udtrykke og understøtte de følelser, 

stemninger og holdninger, der er i opslagene. Eksempelvis kan brugen af blokbogstaver i skriftsprog 

sidestilles med at råbe, og udråbstegn kan bruges til at gøre kommunikationen mere insisterende 

(Dansk Sprognævn, n.d.). Miquelas anvendelse af kreativ tegnsætning, kan således betragtes som 

kompensation for det fysiske sprog, og bidrager ifølge Enli (2015) til at gøre hende mere autentisk. 

  

I forlængelse heraf, fremhæver Enli (2015), hvordan sproget på sociale medier spiller en afgørende 

rolle, idet skriftsprog ofte udskiftes med talesprog, lydskrift, alternative skrivemåder og forkortelser. 

Dette bidrager bl.a. til at signalere oprigtighed, idet tekster fremstår mere dybfølt, umiddelbar og 

mindre stringent (Enli, 2015). I sine opslag bruger Miquela bl.a. ord som ‘cause’, dvs. en forkortelse 

for ‘because’, samt ordet ‘whateverth’, der ikke er registreret i ordbogen, og dermed antages at være 

et ord Miquela selv har sammensat (bilag 8). I forlængelse heraf, kan der som tidligere refereres til 

Hjarvard (2007), som fremhæver at anvendelsen af medier til sproglig kontakt, fører til dannelsen af 

nye ‘medielekter’, dvs. mediespecifikke sprogformer. For sociale medier gælder det især, at sproget 
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er påvirket af en spontanitet og informalitet, der i højere grad minder om talesproget frem for 

skriftsprog. (Hougaard, 2014). Miquelas anvendelse af tale- og lydsprog, alternative skrivemåder og 

forkortelser bidrager således til, at hun fremstår mere autentisk, idet denne uformelle kommunikation 

minder om sproget, der kendes fra dagligdagen.  

  

Yderligere beskriver Enli (2015), hvordan authenticating feelings, på sociale medier ligeledes kan 

komme til udtryk ved anvendelse af billeder som substitution for fysisk tilstedeværelse. Hertil 

fremhæver Enli (2015) at profilbilleder, der viser brugerens ansigt, samt billeder, hvor familie og 

venner fremgår, fungerer som autenticitetsmarkører. At Miquela har et profilbillede, som viser hendes 

ansigt, medvirker således til, at hun fremstår mere autentisk, end hvis hun ikke havde et profilbillede, 

eller hvis profilbilledet ikke visuelt repræsenterede Miquela (Miquela, n.d.). Tilsvarende optræder 

Miquela ofte sammen med venner og familie på sine billeder, heriblandt andre influencers samt 

Trevor og Sara fra Brud, hvilket bidrager til at skabe og vedligeholde hendes autenticitet (ilmiquela, 

n.d).  

  

I forlængelse heraf findes det interessant at se nærmere på Enlis (2015) næste autenticitetsillusion, 

self-disclosure. Hertil fremhæver Enli (2015) at brugere, der deler personlige oplysninger, typisk 

opfattes mere autentiske, sammenlignet med brugere der er mere private og dermed fremstår mere 

upersonlige og distancerede. Når der skal skabes nye relationer på sociale medier, er der behov for at 

etablere tillid, som det kendes fra andre sociale sammenhænge. Ifølge Enli (2015) gøres dette netop 

ved at dele private og intime detaljer om sig selv og sit eget liv. Self-disclosure kan jf. afsnit 3.5, både 

komme til udtryk gennem ærlige beretninger eller falske og opdigtede fortællinger. Uanset om der er 

tale om en sandfærdig eller opdigtet fortælling, kan self-disclosure ifølge Enli (2015) bidrage til at 

understøtte den troværdighed, der forsøges etableret i online kommunikation. Dette med henblik på, 

at brugere skal kunne engagere sig følelsesmæssigt i fortællingen og finde den autentisk (Enli, 2015).  

  

Som eksempel på ovenstående, fremhæves den tidligere reklamevideo for Calvin Klein, hvori 

Miquela kysser med modellen, Isabella Hadid, og tilføjer følgende tekst til opslaget: “I am here. That 

is my truth.” (bilag 7). Dette opslag tolkes som en afsløring af Miquelas biseksualitet, hvormed der 

ikke blot er tale om en reklame, men ligeledes et samarbejde der understøtter Miquelas 

historiefortælling. Denne afsløring af Miquelas seksualitet relaterer sig således til hendes 

mærkesager, deltagelse i Priden og økonomiske støtte af organisationer såsom Trans Lifeline. Med 
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andre ord er afsløringen af Miquelas seksualitet således i overensstemmelse med resten af hendes 

fortælling, hvormed synergien i hendes influencer-brand-fit opretholdes. Med udgangspunkt i Enli 

(2015) kan denne form for self-disclosure dvs. Miquelas afsløring af sin seksualitet, dermed bidrage 

til at hun fremstå mere autentisk gennem denne storytelling.  

  

Ses der nærmere på Enlis (2015) tredje autenticitetsillusion, support from network, kortlægges det, 

hvordan opbakning og tilslutning fra netværk yderligere kan påvirke online personers autenticitet. 

Som belyst indledningsvist i specialet, lever vi i en tid, hvor det digitale dominerer vores liv. 

Internettet såvel som smartphones former nye rutiner, og med fremkomsten af sociale medier er 

mediernes indflydelse på vores hverdag blot steget (Enli, 2015; Boyd, 2014; Kietzman et al., 2014; 

Marwick, 2015). Som følge heraf er vores tilstedeværelse i online netværker såsom Instagram, 

Facebook, LinkedIn og Twitter i sig selv blevet en autenticitetsmarkør til at understrege vores 

eksistens som sociale og dermed pålidelige mennesker (Enli, 2015).  

  

Med afsæt heri, kan Miquelas tilstedeværelse på Instagram i sig selv betragtes som en verificerende 

faktor, der kan anvendes til at legitimere hende (Enli, 2015). Hertil kan Miquelas mere end to mio. 

følgere nævnes som en form for støtte fra hendes Instagram netværk, der bidrager til at højne hendes 

autenticitet. Dette skyldes, bl.a. at der på Instagram hersker en tendens til at følgere avler følgere 

(Sharif, n.d.). Med dette menes, at Instagram profiler, der har mange følgere, generelt fremstår mere 

interessante, idet et stort antal følgere kan være udtryk for, at profilen er populær og spændende 

(Sharif, n.d.). Foruden et stort antal følgere, kan opbakning fra Miquelas netværk ligeledes 

forekomme gennem f.eks. likes eller repost af hendes indhold. Dette kan fremstå som 

autenticitetsillusioner, idet disse handlinger er udtryk for andres bekræftigelse af Miquelas indhold. 

Hertil fremhæves det, at Miquelas opslag ofte får mere end 50.000 likes, hvilket vidner om netværkets 

støtte og bidrager til at forstærke hendes autenticitet.  

  

Yderligere kan autenticiteten på sociale medier understøttes af linking-praksisser dvs. forskellige 

former for indholdsdeling. På Instagram kommer dette bl.a. til udtryk via såkaldte #hashtags, der gør 

ord aktive dvs. at indholdet bliver synligt for andre brugere, som kan klikke og søge på hashtagget 

(Nybo, 2014). På den måde kan brugere centrere samtaler eller emner under ét hashtag, ligesom det 

er gjort med #lilmiquela. Dette hashtag er brugt mere end 6.000 gange på Instagram, af både Miquela 
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samt andre brugere. Denne form for linking-praksis på Instagram fungerer således som en 

autenticitetsillusion, da dette udtrykker opbakning fra netværket.  

 

Endvidere fremhæves det, at Miquela ofte offentliggør billeder, hvorpå det ligner, at hun befinder sig 

på virkelige geografiske steder sammen med virkelige og ofte kendte personligheder. Heriblandt kan 

steder såsom Times Square i New York, Universal Studios i Hollywood og The Museum of 

Contemporary Art i Los Angeles, nævnes (bilag 8). Yderligere kan personer såsom filminstruktør 

Margaret Zhang, skuespiller Tracee Ellis Ross, tv-vært Maisa Silva og DJ Fadil El Ghoul, nævnes 

(bilag 8). At Miquela offentliggører indhold med disse personer og geografiske steder, som eksisterer 

i virkeligheden, kan, ifølge Enli (2015), betegnes som autenticitetsillusioner. Dermed bidrager 

Miquelas omgang med virkelige personer og steder til at understøtte hendes autenticitet, idet følgerne 

vil kunne genkende stederne og personerne fra deres egen virkelighed.   

  

I forlængelse heraf findes det interessant at se nærmere på Enlis (2015) fjerde autenticitetsillusion, 

genre conventions. Hvert medie har sin egen genrekonvention jf. afsnit 5.1.3, som man bl.a. må 

tilpasse sig for at være en del af fællesskabet på mediet. Selv beskriver Instagram, at mediet udgør et 

mangfoldigt fællesskab, der afspejler samfundets forskellige kulturer, aldersgrupper og 

overbevisninger. Yderligere fremhæver Instagram, at mediet skal være et sikkert og autentisk 

fællesskab, hvori brugere kan udtrykke sig også finde inspiration (Instagram, n.d. a). Hertil har 

Instagram skabt et lille blåt flueben, der fungerer som en blåstempling af profilers autenticitet 

(Instagram, n.d. b). Med andre ord er markeringen et udtryk for Instagrams bekræftelse af, at den 

pågældende profil tilhører personen, berømtheden eller det brand, som profilen repræsenterer.  

 
Illustration af blåt flueben på Miquelas Instagram profil 

 
 

Det blå flueben, eller såkaldte verificeringsbadge, er dermed blevet et eftertragtet mærke, der med 

afsæt i Enlis (2015) teori, kan anskues som en autenticitetsmarkør. Denne markør er Miquela 

ligeledes blevet tildelt, hvilket bidrager til opfattelsen af hende som autentisk, da dette forsikrer 
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brugerne om, at profilen tilhører Miquela og ikke er skabt af f.eks. en fan. Foruden de ovennævnte 

genrekonventioner, der generelt eksisterer for mediet Instagram, kan der tilsvarende argumenteres for 

at herske bestemte genrekonventioner indenfor Instagram brugernes enkelte profiler. Med andre ord 

fremstår et opslag på Instagram autentisk, når det ligner den pågældende brugers tidligere opslag på 

profilen, hvorfor genrekonventioner kan anvendes som en autenticitetsillusion.   

 

I forlængelse herfra, har forskere påpeget, at billeder af mad, søde hvalpe, negledesign og selfies, 

generelt er blandt det mest populære indhold på Instagram (Abbott et al., 2013; Thornton, 2013). 

Herudover er mange Instagram profiler bygget op omkring en bestemt interesse eller genre, som 

skaber et gennemgående tema. Indholdet på Miquelas profil, er dog ikke opbygget omkring en sådan 

bestemt interesse eller genre, som mange andre influencers, såsom @linnlowes der fokuserer på 

træning, @trinekjaer_ der poster om mode, @irinathediva der giver skønhedstips eller @mettehelena, 

der inspirerer til boligindretning. Derimod kan der argumenteres for, at Brud har skabt en bestemt 

genrekonvention for Miquela. Hendes profil afspejler ikke én bestemt interesse, men derimod en 

personlig fortælling, hvor flere af de ovennævnte typer indhold indgår. Eksempelvis offentliggør hun 

billeder sammen med søde hunde, madbilleder fra forskellige restauranter, negledesign samt tager 

selfies (bilag 8). Så længe Miquelas nye opslag er i overensstemmelse med resten af indholdet på 

hendes profil, og dermed følger genrekonventionen dvs. linjen, der skabt for hendes profil, kan dette 

betragtes som en autenticitetsillusion, der bidrager til opfattelsen af hendes som autentisk. 

 

5.2.3 DELKONKLUSION  

 
I ovenstående er der, foretaget en analyse af, hvorledes Miquelas storytellingunivers på Instagram er 

udformet strategisk, med henblik på at fremme hendes autenticitet. På baggrund heraf kan det 

udledes, at Brud, kommunikationsstrategisk har tilført Miquelas storytellinunivers en autentisk 

dimension, ved brug af en række virkemidler, også kaldet autenticitetsillutioner.  

 

Med afsæt i Enlis (2015) teori om medieret autenticitet kan det udledes, at både den visuelle og 

tekstmæssige udformning af indholdet på Miquelas Instagram profil, er med til at fremme hendes 

autentictet. Hertil kan brugen af emojis, tegnsætning samt et uformelt talesprog indledningsvist 

nævnes som virkemidler, der signalerer følelser og understøtter Miquelas autenticitet. Yderligere 

fungerer Miquelas profilbillede samt billeder sammen med venner og familie, som substitution for 
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hendes fysiske tilstedeværelse. Gennem historiefortællingen inddrages brugerne desuden i Miquelas 

privatliv bl.a. ved afsløring af personlige detaljer såsom hendes seksualitet, hvilket signalerer 

oprigtighed og skaber tillid i en sådan online kommunikation. Herudover udformes indholdet, så det 

ligner, at Miquela befinder sig på virkelige lokationer, og omgås virkelige personer og berømtheder, 

som brugerne kan genkende fra den virkelige verden. 

 

Foruden anvendelsen af disse autenticitetsillusioner, kan det ligeledes udledes, at Brud har formået, 

at opbygge et netværk af følgere på Miquelas Instagram, som liker og deler hendes indhold. Hertil 

har Instagram ligeledes tildelt Miquelas profil det eftertragtet blå verificeringsbadge, som udtryk for 

at profilen er autentisk og ægte. Tilkendegivelsen fra Instagram og opbakningen fra brugerne, er 

således et udtryk for deres opfattelse af hende som en autentisk virtuel person. I forlængelse heraf, 

kan det af analysen udledes, at Brud har skabt en særlig genrekonvention for Miquelas profil, hvor 

kombination af både unikt og populært indhold skaber en genkendelig Instagram profil.  

 

Med afsæt i ovenstående analyse kan det således konkluderes, at Bruds strategiske udformning af 

indholdet og anvendelse af ovennævnte autenticitetsillusioner har bidraget til at opveje forskellen 

mellem digital og ansigt til ansigt kommunikation. Dette har desuden bidraget til at skabe og 

opretholde autenticitetskontrakten med Instagram brugerne samt forstærket opfattelsen af hende som 

en autentisk virtuel influencer. 

 

5.3 IDENTIFIKATION  

 

I følgende afsnit foretages en analyse af, hvorledes Miquela i kraft af hendes storytellingunivers på 

Instagram, fremstår som én brugerne kan identificere sig med. Hertil foretages en netnografisk 

undersøgelse af indholdet på hendes Instagram profil, for at identificere de karaktertræk, som 

strategisk fremmer identifikationen med Miquela. Netnografien er, som belyst, en velegnet metode 

til at studere kommunikation, der udspiller sig i digitale fællesskaber såsom Instagram, hvorfor denne 

metode findes anvendelig i forbindelse med følgende analyse. Empirien, dvs. de opslag og 

kommentarer, som er indsamlet ved den netnografiske metode, kobles indledningsvist med 

Labrecques (2014) teori om parasociale interaktioner på sociale medier. Formålet hermed er at 

analysere, hvorvidt der opstår parasociale interaktioner, mellem Miquela og brugerne, og hvordan 

denne form for interaktion skaber en oplevelse af identifikation. I forlængelse heraf, trækkes 
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reference til afsnit 5.1.3, hvortil Schmidts (2011) forståelse af nyhedskriteriet, identifikation, udfoldes 

yderligere. Dette med henblik på at kortlægge og nuancere, hvordan Miquelas indhold strategisk 

udformes af Brud, for at fremme identifikationen med hende. 

 

5.3.1 PARASOCIAL INTERAKTION 

 

En forudsætning for, at vi som mennesker kan leve os ind i en historie, er, at vi kan identificere os 

med personen deri (Fog et. al., 2009). Identifikation opstår i det øjeblik, vi kan genkende os selv eller 

spejle os i historiens person. Hertil er det væsentligt at modtagerne, dvs. dem der læser eller hører 

historien, både kan identificere sig med historiens person(er) og problemstilling(er) (Fog et. al., 

2009). Som belyst i specialets litteraturreview, er identifikation et af de bærende elementer af 

influencer marketing. For Brud er det derfor væsentligt at opbygge et storytellingunivers omkring 

Miquela, der medfører at brugerne både kan identificere sig med hende og hendes problemstillinger. 

Miquela som historiens hovedperson samt hendes problemstillinger, er ligeledes, hvad man med afsæt 

i den tidligere anvendte aktantmodel, kan anskue som historiens subjekt og objekt. I Miquelas 

storytellingunivers er det således Miquela (historiens subjekt), samt hendes politiske mærkesager, 

musikkarriere, forelskelse og søgen efter anerkendelse (historiens objekter), der bl.a. udgør de 

problemstillinger og temaer, som brugerne skal kunne identificere sig med. 

 

Som tidligere belyst i afsnit 3.6 tager Labrecques (2014) teori afsæt i Horton & Wohls (1956) begreb, 

parasocial interaction. Horton & Wohl (1956) var blandt de første til at sætte fokus på identifikation 

med mediepersoner, ved at undersøge publikums følelser overfor personer i massemedier, såsom tv 

og radio. Dette kaldte de parasocial interaktion, som udtryk for den illusion, publikum kan opleve af 

at interagere med en medieret person, f.eks. en skuespiller eller radiovært. Ifølge Horton & Wohl 

(1956) kan en sådan illusion opstå, selvom interaktionen i massemedierne reelt set er envejs. Det vil 

sige, at mediepersonen styrer kommunikationen i et medieformat, hvor det ikke er muligt for 

publikum at svare og gå direkte i dialog. Parasocial interaktion handler således både om den form for 

kontakt som publikum tilbydes at have med mediepersonen, samt iscenesættelsen af mediepersonen, 

for at fremme pulikums oplevelse af menneskelig kontakt. Med andre ord kan begrebet parasocial 

interaktion bruges til at belyse den psykologiske relation, der opstår mellem personer i medierne og 

publikum.  
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Hvor Horton & Wohls (1956) teori om parasocial interaktion er udviklet ift. traditionelle 

massemedier, radio og tv, har andre forfattere redefineret begrebet gennem tiden og tilpasset 

parasocial interaktion til nyere medier. Heriblandt fremhæves Labrecque (2014), der netop 

undersøger, hvordan parasocial interaktion mellem virksomheder og forbrugere kan skabes på sociale 

medier. Selvom Labrecques (2014) teori er udviklet med afsæt i virksomheder og forbrugere, 

vurderes teorien, som belyst, at være anvendelig til analyse af den parasociale interaktion mellem 

Miquela og brugere på Instagram. Med andre ord, synes de samme parasociale mekanismer, såsom 

åbenhed og interaktivitet, at gøre sig gældende mellem Miquela og Instagram brugerne, tilsvarende 

virksomhederne og forbrugerne, til trods for at Miquela ikke er en virksomhed. Den kommende 

analyse af, hvorvidt Miquela fremstår som én brugerne kan identificere sig med, vil derfor tage afsæt 

i Labreques (2014) forståelse af parasocial interaktion, idet Miquela er en virtuel influencer på et 

socialt medie.   

 

5.3.2 PARASOCIAL INTERAKTION PÅ SOCIALE MEDIER  

 

Som tidligere belyst i afsnit 3.6, argumenterer Labrecque (2014) for, at udviklingen af parasocial 

interaktion ikke er begrænset til traditionelle massemedier, men også forekommer på sociale medier, 

hvor Miquela netop er til stede. Selvom Miquela ikke er et virkeligt menneske, har hun alligevel en 

moderigtig stil, skarpe holdninger og vigtigst af alt, opfører hun sig som og interagerer med virkelige 

mennesker. Siden hendes tilblivelse, har Brud fremstillet Miquela som en særdeles aktiv Instagram 

bruger, både hvad angår frekvensen af opslag og kommentarer. For at belyse denne aktivitet samt 

Miquelas kommunikation med brugerne, anvendes Labrecques (2014) begreb interactivity. Dette 

begreb refererer til den interaktion, brugere oplever at have med en medieperson. For at denne 

interaktion kan forekomme mellem Miquela og brugerne på Instagram, kræver det således, at 

brugerne oplever at indgå i en tovejskommunikation med hende. En sådan interaktion kommer bl.a. 

til udtryk på Miquelas profil, idet der kan identificeres udvekslinger mellem hende og brugerne, i 

kommentarsporet til hendes opslag. På Miquelas profil observeres det, at brugerne både skriver 

mange korte og simple kommentarer, men også længere og mere uddybende kommentarer til hendes 

indhold. 

 

 

 



 96 af 166  

     Eksempler på korte kommentarer   Eksempler på lange kommentarer  
 

 
   

Som ovenstående eksempler illustrerer, har Miquela en tendens til at svare kortfattet på mindre 

kommentarer. Omvendt observeres det, hvorledes hun svarer mere uddybende, når brugere kommer 

med længere kommentarer. Uanset om Miquela besvarer kommentarer kortfattet eller mere 

uddybende, kan der argumenteres for, at brugerne oplever at deltage i en tovejskommunikation med 

hende (Labrecque, 2014). Dog antages Miquelas længere og mere uddybende besvarelser af 

brugernes kommentarer, at forstærke interaktionen og bidrage til at fremme brugernes oplevelse af 

menneskelig kontakt og identifikationen med Miquela (Labrecque, 2014). 

  

Eftersom Miquela har mere end to mio. følgere på Instagram, er antallet af kommentarer tilsvarende 

enormt. Mere præcist får Miquela alt mellem 100 til +2.000 kommentarer til hendes opslag, hvorfor 

muligheden for at besvare alle henvendelser er næsten umulig. Med andre ord, synes muligheden for 

at skabe parasocial interaktion mere udfordrende, for store influencers som Miquela, sammenlignet 

med influencers, der har færre følgere. Dette skyldes, at mange af brugerne som kommenterer hendes 

opslag sandsynligvis aldrig vil modtage et svar på deres henvendelse, da dette vil kræve mange 

ressourcer for Brud.  

 

I forlængelse heraf påpeger Labrecque (2014), at virksomheder er begyndt at automatisere 

besvarelsen af brugerhenvendelser ved hjælp af svarrobotter, for netop at kunne håndtere de mange 
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henvendelser på sociale medier. Sådanne svarrobotter kunne Brud ligeledes vælge at implementere, 

for netop at være i stand til at besvare alle de kommentarer Instagram brugerne skriver til indholdet 

på Miquelas profil. Dog kan denne automatisering, ifølge Labrecque (2014), have konsekvenser for 

den parasociale interaktion, såfremt brugerne bliver opmærksom på, at kommunikationen er 

automatiseret. For Miquela er det dog sandsynligt, at sådanne konsekvenser vil være mindre 

ødelæggende for den parasociale interaktion, idet brugerne formodentlig er bevidste om, at det ikke 

er Miquela de reelt kommunikerer med.   

 

Ikke desto mindre hævder Miquela, at hun vægter interaktionen med sine følgere meget højt, og at 

korrespondancerne finder sted gennem DM-funktionen på Instagram (Widdoes, 2018). DM står for 

’direct message’ og er en funktion på Instagram, som giver brugerne mulighed for at udveksle private 

beskeder med hinanden, som andre på mediet ikke kan se. Denne funktion kan således sidestilles med 

at sende et personligt brev eller føre en personlig samtale. Dermed begrænser DM-funktionen 

muligheden for at observere interaktionerne, da det ikke er muligt at få adgang til Miquelas private 

beskeder. Selvom disse private samtaler ikke kan studeres, vil det private rum mellem brugerne og 

Miquela, dog sandsynligvis bidrage til at skabe følelsen af venskab, da deres dialog vil være eksklusiv 

og usynlig for andre. 

  

Overordnet signalerer Miquelas interaktion med følgerne i kommentarsporet, dét Labrecque (2014) 

kalder responsiveness og listening, dvs. måden hvorpå Miquela signalerer at være opmærksom, 

imødekommende og lyttende over for brugeres henvendelser. Dette bidrager til at forstærke den 

parasociale interaktion og brugernes identifikation med Miquela. Hertil er det observeret, at Miquela 

udelukkende svarer på kommentarer, der har en positiv ‘tone’ f.eks. brugere der komplimenterer 

hendes udseende eller udviser positiv interesse for hendes virtuelle eksistens (bilag 9). Omvendt, 

svarer Miquela ikke på kommentarer, der har en negativ ‘tone’ såsom brugere, der negligerer hendes 

følelser eller kritiserer hendes virtuelle eksistens (bilag 9). Denne form for responsiveness og 

listening, herunder Miquelas respons på positive kommentarer og ignorering af negative 

kommentarer, signalerer således, at hun tager afstand fra den hårde og negative kommunikation, der 

ofte foregår på sociale medier (Osmundsen, 2019). 

  

I forlængelse heraf argumenterer Labrecque (2014) for, at reaction og speed ligeledes er elementer, 

der bidrager til at forstærke oplevelsen af parasocial interaktion. Reaction refererer både til det 
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faktum, at mediepersonen i det tele taget svarer på brugeres henvendelser, samt at svaret er relevant 

og afspejler den forudgående interaktion (Labrecque, 2014). Speed refererer derimod til hastigheden 

af svaret, dvs. hvor hurtigt der reageres på henvendelser. Besvares en brugerhenvendelse først efter 

lang tid, vil dette ifølge Labrecque (2014) svække den parasociale interaktion. Hertil er det 

observeret, at Miquelas interaktion med brugerne både imødekommer reaction og speed. Reaction 

ses bl.a. i det ovenstående eksempel, hvor Miquela tilpasser sine svar til brugernes kommentarer, 

således at interaktionen fremstår relevant. Desuden observeres speed, idet Miquela oftest svarer inden 

for få timer som illustreret nedenfor.   

 
Eksempler på Miquelas ’speed’ i kommunikationen med brugerne 

 
 

Dette synes særligt vigtigt, da kort svartid minder om den samtaleform, som kendes fra fysiske 

dialoger. Når dette bringes med ind i det digitale univers, fremstår kommunikationen, alt andet lige, 

mere virkelighedsnær. På sociale medier kaldes dette ‘instant-messaging’ dvs. en teknisk funktion, 

som muliggør online interaktion uden forsinkelser, herunder Instagrams DM- og kommentarfunktion 

(Pielot et al., 2014). Foruden at imødekomme kravet om speed har denne teknologi, på sociale medier, 

desuden affødt en generel forventning om, at der svares indenfor kort tid (Pielot et al., 2014). 

Parametrene, speed og reaction, synes derfor særligt væsentlig at prioritere, for at imødekomme 

brugernes forventninger samt simulere den samtaleform, som kendes fra fysiske dialoger. 

  

Som belyst ovenover, bidrager den responsiveness, listening, reaction og speed, der kan identificeres 

i Miquelas historiefortælling, således til at fremme, samt forstærke den parasociale interaktion 

mellem Miquela og brugerne. Foruden ovenstående, er openness ifølge Labrecque (2014) ligeledes 

en forudsætning for parasocial interaktion. Dette refererer til åbenhed i kommunikationen, herunder 

afsløring af private detaljer og informationer, også kaldet “breaking the fourth wall” (Labrecque, 

2014). Som tidligere belyst i afsnit 5.2 er det observeret, at Miquela deler personlige og intime detaljer 
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med brugerne f.eks. hendes seksualitet. Ifølge Labrecque (2014), bidrager personlige afsløringer 

netop til følelsen af at kende mediepersonen på et mere personligt plan, hvilket ligeledes øger 

identifikationen. I forlængelse heraf, kan der trækkes parallel mellem Labrecques (2014) begreb 

openness og Goffmans (1959) teori om frontstage og backstage. Selvom Goffman (1959) i sin teori 

anvender udtryk fra teaterverdenen såsom ‘stage’, ‘actor’ og ‘performance’, vurderes hans teori dog 

at kunne sammenlignes med Labrecques (2014) begreb openness. Goffmans pointe er netop, at 

individer spiller bestemte ’roller’, i mødet med andre mennesker, hvor frontstage er udtryk for den 

identitet, der præsenteres udadtil, mens backstage er udtryk for ens privatsfære (Goffman, 1959). Når 

Miquela afslører personlige detaljer om sig selv f.eks. sin seksualitet, kærestesorger, personlige 

fiaskoer og successer, giver hun bevidst et indblik i sin backstage og lader dermed brugerne få indsigt 

i det, der foregår ”bag facaden”. Miquelas afsløring af private detaljer fremmer således den 

parasociale interaktion og medvirker desuden til, at brugerne kan identificere sig med Miquela. 

  

Overordnet har ovenstående analyse med afsæt i Labrecques teori (2014) belyst, hvorledes der i 

Miquelas storytellingunivers opstår parasociale interaktioner mellem Miquela og brugerne på 

Instagram, samt hvordan dette bidrager til identifikation. Labrecques (2014) teori synes dog ikke at 

tage højde for, at parasocial interaktion, i sin oprindelige form, er betinget af at publikum ikke har 

mulighed for at møde mediepersonen. Med oprindelig form menes Horton & Wohls (1956) 

udlægning af begrebet, da de som belyst, var blandt de første til at introducere dette begreb. Ifølge 

Horton & Wohl (1956) er parasocial interaktion netop baseret på at mediepersonen og publikum lader 

som om, at der udspiller sig et ansigt til ansigt møde, velvidende at dette ikke er tilfældet. Med andre 

ord, er det bevidstheden om og accepten af, at et reelt møde ikke er muligt, som fordrer den 

parasociale interaktion mellem en medieperson og et publikum. Foruden interaktivitet og åbenhed, 

som Labrecque (2014) mener er forudsætninger for parasocial interaktion, kan det ligeledes formodes 

at Miquelas virtuelle eksistens har haft afgørende betydning for skabelsen af parasocial interaktion. 

Med andre ord, er det dét faktum, at det aldrig vil være muligt at møde hende, som vurderes at have 

bidraget til den parasociale interaktion, der, som belyst, eksisterer mellem Miquela og brugerne.  

 

Med afsæt i ovenstående analyse, vil brugernes identifikation med Miquela blive analyseret nærmere 

i det kommende afsnit. Hertil vil der som belyst trækkes referencer til de tidligere anvendte 

nyhedskriterier, hvor identifikation netop er ét blandt de fem kriterier. Til dette vil Schmidts (2011) 

forståelse af identifikationskriteriet udfoldes med henblik på at analysere, hvorledes Miquelas 
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indhold strategisk er udformet, for yderligere at forstærke brugernes identifikationen med hende. Ved 

anvendelse af Schmidts (2011) teori, tages der, som tidligere belyst, forbehold for, at den oprindeligt 

er udviklet indenfor journalistikken. Dog påpeger Schmidt (2011), at kriterierne kan anvendes inden 

for andre typer af historier, hvorfor denne teori findes anvendelig til analyse af brugernes 

identifikation med Miquela og hendes storytellingunivers.   

 

5.3.3 IDENTIFIKATIONSKRITERIET  
 

Som tidligere belyst i afsnit 5.1.3 synes det journalistiske kriterium, identifikation, at fylde meget i 

Miquelas historiefortælling på Instagram, både hvad angår antallet af opslag, men også opslagenes 

længde. Med andre ord rummer Miquelas storytelling i særdeleshed indhold af personlig, 

følelsesmæssig og relaterbar karakter, hvilket bidrager til identifikation. Med afsæt i Schmidts (2011) 

fortolkning af nyhedskriterierne handler identifikation om at nå modtagerne ved at vække følelser 

gennem genkendelse, samhørighed eller fællesskab. Dette udfolder Schmidt (2011) yderligere, idet 

hun påpeger, at identifikationselementet i en historie kan forstærkes ved at fokusere på følgende; 

personificering, miljønærhed og relevans.  

  

Personificering refererer til inddragelse af personer i en historie, som modtageren kan genkende eller 

spejle sig selv i (Schmidt, 2011). Hertil påpeger Schmidt (2011), at inddragelsen af kendte mennesker 

særligt kan bidrage til at fremme personificeringen i en historie. Som tidligere belyst optræder 

Miquela ofte sammen med forskellige kendte musikere, tv-værter, skuespillere mfl. på sine billeder 

(jf. afsnit 5.2). Hertil fremhæves et opslag, hvor Miquela skal forestille at stå sammen med 

sangerinden Yuna til den amerikanske musikfestival, Camp Flog Gnaw Carnival (bilag 9). I 

kommentarerne til opslaget skriver Instagram brugere bl.a. ”MY TWO FAVORITES TOGETHER”, 

”Miquela x Yuna!! Need a colab”, ”Ahhhhh I love you both!!!” og ”Omg its yuna”. Dette er blot få 

ud af mange eksempler på, hvordan brugerne på Instagram genkender de kendte personligheder, som 

inddrages i Miquelas historiefortælling. Inddragelsen af kendte personer kan således betragtes som et 

strategisk storytellingværktøj, der skaber genkendelighed og bidrager til brugernes identifikation med 

Miquela. Netop identifikation er, jf. specialets litteraturafsnit, et af de bærende og afgørende 

elementer i influencer marketing, hvor personificering dermed kan være et strategisk værktøj til at 

opnå dette. 
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Miljønærhed, også kaldet kulturel nærhed, refererer derimod til den nærhed, hvor et miljø eller en 

kultur vækker genkendelighed hos modtageren (Schmidt, 2011). Som tidligere belyst befinder 

Miquela sig ofte på virkelige lokationer, såsom Times Square i New York, Universal Studios i 

Hollywood og The Museum of Contemporary Art i Los Angeles (jf. afsnit 5.2.2). Hertil fremhæves 

Miquelas opslag, som udgør et billede fra Times Square, hvor kunstmuseet, Rhizome, reklamerer for 

Miquela på en af de storskærme (bilag 9). Til opslaget kommenterer Instagram brugere bl.a. ”I love 

NewYork”, ”i’m in nyc right now!!”, “damn I was just in ny on Saturday and Monday! Just missed it” 

og “Omg I saw it yass I will sponser u queen!!” (bilag 9). Som kommentarerne indikerer, genkender 

brugerne miljøet dvs. omgivelserne hvori billedet er taget, og udtrykker ligeledes det forhold og den 

begejstring de har for byen New York. Med andre ord, inddrager Brud strategisk billeder fra virkelige 

steder i Miquelas historiefortælling, som følgerne genkender eller drømmer sig hen til. Dette kan 

således vække en følelse af kulturel samhørighed og dermed bidrage til brugernes identifikationen 

med Miquela, samt forstærke tilknytningen til hendes storytellingunivers. 

  

Endeligt refererer relevans til det faktum, at det tætteste man følelsesmæssigt kan komme på 

modtagerne, er modtagerne selv (Schmidt, 2011). Vi mennesker er, ifølge Schmidt (2011), mere 

interesserede i oplysninger som direkte berører vores egen tilstedeværelse og erfaringskreds. Jo flere 

personer historien har relevans for og jo mere direkte relevansen er, i form af konsekvenser for 

modtagerne, desto bedre (Schmidt, 2011). I Miquelas storytelling univers, kan der identificeres en 

række eksempler på relevant indhold, såsom det amerikanske valg og homoseksuelles rettigheder. 

Herudover kan Miquelas opslag omkring Coronavirussen nævnes (bilag 9). I opslaget skriver 

Miquela, at hun er ude at købe gavekort i hendes yndlingsbutikker for at støtte dem økonomisk 

gennem Coronakrisen. Til opslaget kommenterer brugere bl.a. ”I try to be positive as much as 

possible just like you :)” og “Thank you! This is the advice right here, a few gift cards can be a game 

changer for small businesses and restaurants right now! Thanks for spreading the message” (bilag 

9). Disse kommentarer indikerer således, at opslaget har relevans og vækker genkendelige følelser 

hos brugerne. Som Schmidt (2011) påpeger, er der tit overensstemmelse mellem, hvad der er vigtigt 

for modtagerne og for samfundet. Dette er ligeledes tilfældet i det udvalgte eksempel, idet 

udbredelsen af Coronavirussen ikke blot berører enkelte samfund, men hele verden. Inddragelsen af 

relevante emner såsom Coronavirus, kan således betragtes som et led i den strategiske storytelling, 

da dette tilfører genkendelighed og bidrager til brugernes identifikation med Miquela, på tværs af 

kulturer og samfund. 
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Sammenfattende, viser ovenstående analyse således, at de tre elementer, personificering, 

miljønærhed og relevans kan observeres i Miquelas storytelling univers på Instagram. Med afsæt i 

Schmidts (2011) fortolkning af nyhedskriteriet, identifikation, antages denne strategiske udformning 

af indholdet i Miquelas historie derfor at bidrage til brugernes identifikation med hende. 

 

5.3.4 DELKONKLUSION  

 
I ovenstående er der foretaget en analyse af, hvordan Miquelas storytellingunivers strategisk er 

udformet, med henblik på at fremme identifikation. På baggrund heraf kan det udledes, at Bruds 

fremstilling af Miquela som opmærksom, imødekommende og lyttende overfor brugeres 

henvendelser, bidrager til at forstærke den parasociale interaktion og brugernes identifikation med 

Miquela.  

 

Indledningsvist er det med afsæt i Labrecques (2014) teori påvist, hvorledes Bruds varetagelse af 

Miquelas kommunikationen opfylder de afgørende elementer for parasocial interaktion på sociale 

medier. Hertil kan det udledes, at Brud forsøger at opretholde en hyppig interaktion med Instagram 

brugerne, til trods for at de enkelte opslag ofte får flere hundrede kommentarer. Ovenstående analyse 

bekræfter dog samtidig, at interaktionen med brugerne ligeledes foregår privat gennem Instagrams 

DM-funktion, hvilket understøtter den parasociale interaktion. Yderligere kan det af analysen 

udledes, at Brud er strategisk omkring besvarelserne af kommentarer, idet negative kommentarer 

ignoreres, mens positive kommentarer besvares. Jo længere, mere engagerede og positive 

kommentarer Miquela modtager, desto mere uddybende besvares disse kommentarer. Med dette 

fremstilles Miquela som en person, der tager afstand fra den hårde og negative kommunikation, der 

ofte foregår på sociale medier, hvilket bidrager positivt til identifikationen med hende.  

 

Endvidere kan det af analysen udledes, at interaktionen mellem Miquela og brugerne er kendetegnet 

ved kort svartid, relevans og åbenhed omkring private detaljer. Dette er karaktertræk, som kan 

genkendes fra virkelige sociale samtaler, hvilket får Miquela til at fremstå mere menneskelig og 

dermed nemmere at identificere sig med. Desuden bidrager inddragelsen af kendte personer 

(personificering), billeder fra virkelige lokationer (miljønærhed) samt omtale af aktuelle emner 

(relevans) til at fremme brugernes identifikation med Miquela. Denne strategiske udformning af 
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indholdet i Miquelas historiefortælling vækker således identifikation, idet genkendelige elementer 

skaber en følelse af samhørighed og fællesskab med Miquela. 

 

Med afsæt i ovenstående analyse kan det således konkluderes, at storytellinguniverset omkring 

Miquela, indeholder en lang række identifikationsfremmende elementer. Disse bidrager netop til, at 

det etablerede storytellingunivers omkring Miquela forstærkes, idet identifikation, som belyst, er et 

af de bærende elementer for influencer marketing. Selvom identifikation er subjektivt, peger 

ovenstående analyse dog mod den konklusion, at Miquela fremstår som en Instagram brugerne kan 

identificere sig med.  
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6 Diskussion  
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I det følgende afsnit foretages en diskussion af analysens resultater, samt hvorledes specialets metode- 

og teorivalg har påvirket disse. Desuden diskuteres det med afsæt i McLuhans (1964) tankegang “the 

medium is the message”, hvorvidt Instagram som medie har betydning for etableringen af 

storytellinguniverset omkring Miquela, samt hendes succes som virtuel influencers. Med 

udgangspunkt i Jenkins (2006) teori om transmedia storytelling, diskuteres det afslutningsvis, 

hvorvidt Miquelas succes ligeledes understøttes af hendes tilstedeværelse på flere forskellige medier.  

 

I ovenstående analyse er der foretaget en undersøgelse af, hvordan der skabes et univers omkring en 

populær virtuel influencer, som fremstår autentisk og identificerbar gennem storytelling. På baggrund 

heraf kan det udledes, at der omkring Miquela er etableret et storytellingunivers på Instagram, der 

foruden den rette opbygning og struktur, ligeledes består af genkendeligt og velskabt indhold, som 

kommunikationsstrategisk får hende til at fremstå autentisk og identificerbar for brugerne på mediet.  

  

Da specialets genstandsfelt, virtuelle influencers, som belyst, er et nyt og relativt uudforsket 

fænomen, findes der endnu ikke teorier, som kan anvendes 1:1 i undersøgelsen af dette. Som følge 

heraf, er det gennem analysen valgt at trække på et udvalg af både klassiske storytellingteorier, nyere 

kommunikationsteorier tilpasset den digitale udvikling samt teorier der tilhører andre genrer, såsom 

journalistikken og filmbranchen. Med andre ord, er der gennem analysen anvendt teorier og modeller, 

som oprindeligt er udviklet til at belyse andre fænomener end virtuelle influencers.  

 

På den ene side kan denne teoritriangulering kritiseres, idet de anvendte teorier og modeller har måtte 

tilpasses og kombineres, for at kunne belyse specialets genstandsfelt, samt bidrage til at besvare 

specialets problemformulering. For eksempel er berettermodellen, som oprindeligt er udviklet til 

spændingsopbygning i film, blevet kombineret med bølgemodellen for at kunne belyse opbygningen 

og strukturen i Miquelas historiefortælling. Tilsvarende er nyhedskriterierne, som udspringer af 

journalistikken, kombineret med kriterier for godt indhold på sociale medier, for at kunne belyse 

indholdet i Miquelas univers på Instagram.  

 

Omvendt kan denne sammensætning af teorier fra forskellige kommunikationsgenrer dog ligeledes 

betragtes som en styrke for specialet, idet den teoretiske triangulering har bidraget til at 

sammenstykke en ny form for analyseredskab til undersøgelse af virtuelle influencers. Et 

analyseredskab bestående af både nye og gamle teorier, kendt fra henholdsvis kommunikation, 
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storytelling og den journalistiske litteratur, hvilket har bidraget med nye indsigter i virtuelle 

influencers succes. Nye indsigter, i form af hvordan det kommunikativt- og fortælleteknisk er muligt 

at skabe en fiktiv person, som opleves virkelig på en medieplatform.  

 

Omvendt tager dette sammenstykket analyseredskab ikke højde for den påvirkning, som mediet kan 

tænkes at have på en virtuel influencers succes. Fælles for specialets anvendte teorier og modeller, er 

derimod, at de tillægger indholdet i historiefortælling en større betydning end selve mediet. I 

forlængelse heraf findes det, med afsæt i McLuhan (1964), relevant at diskutere, hvorvidt indhold og 

platform kan skilles ad, når man kigger på virtuelle influencers succes. Ifølge McLuhan (1964) er det 

ikke indholdet på et medie, der har størst betydning, men derimod måden hvorpå mediets egenskaber 

påvirker og former det samfund, som mediet indgår i. Med afsæt i McLuhans (1964) tanke om at “the 

medium is the message”, kan det således diskuteres, hvorfor Miquelas skabere, Brud, netop har valgt 

Instagram som et strategisk og bærende medie i opbygningen af hendes storytellingunivers.  

 

Selvom Facebook med 2,5 milliarder brugere på verdensplan (endnu) er det største sociale medie og 

dermed er en oplagt platform til at udbrede kendskabet om Miquela, har Brud, som tidligere belyst, 

fastholdt Instagram som det bærende medie (Statista, 2020). Dette strategiske valg, kan på den ene 

side skyldes mediets visuelle karakter, der netop tillader en visualisering af historiefortællingen om 

Miquela. En visualisering der giver brugerne mulighed for at “møde” hende, trods bevidstheden om, 

at hun blot er en illusion. Som tidligere belyst er Instagram et socialt medie, opbygget omkring foto- 

og videodeling, der primært fungerer som et “udstillingsvindue” dvs. en forskønnet og reduceret 

virkelighed af brugernes liv (Alkestrup, 2016). Instagram mediet findes således oplagt til at 

kompensere for Miquelas virtuelle eksistens, da hun gennem billede- og videokommunikation kan 

fremstå mere levende for brugerne. Med andre ord kan der argumenteres for, at mediet, som bruges 

til at udbrede historiefortællingen om Miquela, ikke kan adskilles fra måden hvorpå hun 

indholdsmæssigt fremstår. Det formodes derimod at være samspillet mellem det indholdsmæssige i 

fortællingen samt mediet hvorpå fortællingen udbredes, der gør at brugere drages af hendes historie, 

suges ind i universet samt stopper med at stille spørgsmål og forholde sig kritisk til det faktum, at 

hun ikke er virkelig. 

 

På den anden side kan Bruds strategiske valg af Instagram, som det centrale medie for Miquelas 

tilstedeværelse, ligeledes tænkes at skyldes, at mediet er en af de mest anvendte platforme indenfor 
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influencer marketing (Diamond, 2019; Publicis Media & Verizon media, 2019). Med andre ord kan 

Instagram siges at være “bærer” af en bestemt type kommunikation, nemlig betalt og sponsoreret 

indhold. Med dette menes indhold, kommunikeret af influencers, der har fået betaling for at sprede 

virksomhedens budskab, hvad end det omhandler et produkt, en service eller noget helt tredje. Som 

følge heraf, formodes det, at der med Instagram mediet følger en implicit forforståelse blandt 

brugerne af, at netop denne type indhold forekommer på mediet. I forsøget på at skabe en illusion om 

en ægte influencer, er det derfor strategisk oplagt for Brud, at “efterligne” virkelige influencers, både 

indholdsmæssigt, men i særdeleshed også ved valg af platform for udbredelse af historiefortællingen. 

Instagram mediet kan således siges at være velegnet til udbredelsen af en virtuel influencer som 

Miquela, da denne platform i forvejen er kendetegnet ved influencer marketing indhold, hvilket kan 

bidrage til at sløre grænserne mellem det fiktive og virkelige. Med andre ord kan Instagram 

platformen siges at være understøttende for Miquelas succes som virtuel influencer, idet det ligeledes 

er her, at virkelige influencers udfolder sit virke.  

 

Med afsæt i ovenstående diskussionen tegner der sig således et billede af, at “the medium is the 

message” men ligeledes også at “the message is the medium”. Dette skyldes, at når platformen bærer 

en bestemt type indhold, bliver de to elementer dvs. platform og indhold, med andre ord, gensidigt 

afhængige. Miquelas succes som virtuel influencer formodes derfor også at bunde i anvendelsen af 

Instagram, som et særdeles velegnet medie, idet denne platform medie- og indholdsmæssigt fremstår 

genkendelig for brugerne. Foruden at være til stede på Instagram, er Miquela, som tidligere belyst, 

også aktiv på medier såsom Facebook, Youtube og Spotify. Dertil findes det interessant at diskutere, 

om denne tilstedeværelse på flere forskellige medier, ligeledes har bidraget til hendes succes som 

virtuel influencer. Derfor vil der i det kommende foretages en diskussion af Miquelas tværmedialitet, 

med afsæt i Jenkins (2006) teori om transmedia storytelling.  

 

6.1 TRANSMEDIA STORYTELLING  
 

I følgende afsnit anvendes Jenkins (2006) teori om transmedia storytelling, som kort blev belyst i 

afsnit 2.2. Med afsæt heri, diskuteres det, hvorledes Miquelas tilstedeværelse på flere forskellige 

medier, ligeledes kan have bidraget til hendes succes som virtuel influencer, samt hvorvidt dette er et 

strategisk greb fra Brud, med henblik på at få Miquela til at fremstå mere autentisk og identificerbar. 

Slutteligt vil det diskuteres, hvorvidt Miquelas tilstedeværelse på flere forskellige platforme, kan 
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betragtes som en samlet transmedial produktion, samt hvorvidt dette kan have bidraget til hendes 

helstøbte storytellingunivers og succes som virtuel influencer.   

  

Som belyst i specialets litteraturreview, handler transmedia storytelling om at brede en historie ud 

over flere medieplatforme, med det formål at skabe én samlet og koordineret oplevelse for 

mediebrugerne (Jenkins, 2006). Indhold som figurerer på de enkelte medieplatforme, skal således 

betragtes som et unikt og særskilt bidrag til den samlede historiefortælling.  

  

I forbindelse med følgende speciale, er det, som belyst, valgt udelukkende at fokusere på Miquelas 

tilstedeværelse på mediet Instagram, bl.a. som følge af, at det er her Miquelas primære eksistens 

udspiller sig. Dog observeres det, som belyst, at Miquela ligeledes er til stede på andre medier, 

herunder Facebook, YouTube og Spotify. På Instagram deler hun små historier fra sin hverdag og 

afslører personlige detaljer om sig selv. Herudover deler hun klip fra hendes musikvideoer og linker 

i forlængelse heraf til sin Spotify konto med opfordring til, at brugerne kan høre hendes sange på 

dette medie. Hertil fungerer Facebook som et slags bindeled i fortællingen, idet indholdet på denne 

platform primært er centreret omkring promovering af hendes musik. På Facebook ses det desuden, 

at hun ofte linker til hendes YouTube kanal, hvor musikvideoerne til hendes sange er tilgængelige, 

samt videoer af Miquela, hvor hun taler til mediebrugerne.  

 

I forlængelse heraf, kan det diskuteres, hvorfor det er valgt, at Miquela skal være til stede på 

ovenstående platforme. På den ene side, kan det tænkes at være et strategisk valg fra Brud, med 

henblik på at opveje hendes udelukkende virtuelle eksistens. Dét at Miquela er til stede på forskellige 

sociale medier, kan formodes at bidrage til den autentiske illusion omkring hende, fordi det netop 

slører grænsen mellem fiktion og virkelighed, idet hun optræder blandt virkelige mediebrugere. 

Spotify derimod, formodes at være valgt som en integreret del af hendes storytellingunivers, fordi det 

tilbyder en anden oplevelse af Miquela. Her kan mediebrugere lytte til hendes musik, men uden at 

interagere med hende, som det ses på f.eks. Instagram. Tilstedeværelsen på Spotify understøttes, når 

Miquela f.eks. laver opslag på Instagram om sin musik og samtidig linker til Spotify, hvilket bidrager 

til, at fortællingen bliver mere overbevisende.  

  

Omvendt kan det tænkes, at Miquela er aktiv på flere medieplatforme, for at imødekomme en tendens 

i samfundet. Ifølge Jenkins (2006) er yngre generationer konstant på jagt efter ny information. De 
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udforsker diverse medier i forsøget på at blive klogere på historier, som de finder interessante. Med 

denne tendens følger en forventning til medieproducenterne om, at der skabes tilstrækkeligt og 

spændende indhold som brugerne kan gå på opdagelse i (Jenkins, 2006). Denne mulige forklaring 

understøttes ligeledes af det faktum, at forskellige medier tiltrækker forskellige målgrupper (Jenkins, 

2006). Miquelas tilstedeværelse på diverse medier formodes derfor at skabe mulighed for, at 

forskellige målgrupper, kan navigere mellem adskillige ”universer”. Desuden tilfredsstilles behovet 

for tilstrækkeligt med indhold, idet historien udfoldes med unikt indhold for hver medieplatform. 

Hvert medie bidrager således med noget unikt som de resterende medier ikke kan bidrage med.  

  

Selvom Miquela er til stede på flere forskellige medier, kan det desuden diskuteres, om der egentlig 

ikke blot er tale om én samlet fortælling, som er udbredt på forskellige platforme. Ifølge Jenkins 

(2006) er kunsten ved transmedia storytelling nemlig ikke blot at udbrede historiefortællingen til 

forskellige platforme, men derimod at opbygge en verden, som de enkelte fortællinger kan finde sted 

i. Dette kalder Jenkins (2006) world-making og definerer det som: “World-making: the process of 

designing a fictional universe that will sustain franchise development, one that is sufficiently detailed 

to enable many different stories to emerge but coherent enough so that each story feels like it fits with 

the others” (p. 335). Jo større og mere detaljeret en verden der opbygges, desto flere historier kan der 

fortælles indenfor denne verden. Ved at skabe en stærk narrativ verden, er det således muligt at 

underbygge mange karaktertræk ved historiens person, hvilket netop skaber mulighed for transmedial 

historiefortælling. Bruds world-making omkring Miquela, kan karakteriseres som en ekstravagant 

jetsetverden, med en kunstnerisk, samfundsrelevant og politisk karakter. En verden der får hende til 

at fremstå som en ægte ’it-girl’, der hænger ud med andre kendisser, deltager i forskellige events og 

poserer i moderigtigt tøj fra verdenskendte brands.  

  

Hertil kan det diskuteres, hvad denne storyworld og samling af forskellige fortællinger, har betydet 

for Miquelas succes som virtuel influencer. På den ene side giver opbygningen af denne storyworld 

Brud mulighed for at udvide og underbygge hovedfortællingen over længere tid. Som belyst ovenfor 

er dette gjort gennem mindre fortællinger over flere medieplatforme, men som stadig hænger sammen 

gennem deres ophav i den samme storyworld. For eksempel italesættes Miqulas musikkarriere på 

Instagram, mens hendes sange kan lyttes til på Spotify og tilhørende musikvideo kan ses på Youtube. 

På den anden side kan opbygningen af en sådan storyworld, skabe grobund for aktive og engagerede 
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brugere, da brugerne netop får mulighed for at fordybe sig i verdenen, gå på opdagelse og samle 

brikkerne i det komplekse puslespil.  

  

World-making kan således betragtes som et symbolsk forhold, hvor verdenen på den ene side danner 

grundlag for fortællingerne, og hvor fortællingerne, på den anden side, er med til at skabe verdenen. 

Der vil således altid eksistere en storyworld, da selv en enkelt fortælling vil beskrive en form for 

verden. Ved at skabe en større og spændende storyworld, som gjort med Miquela, skabes derimod 

betingelser for transmedia storytelling og brugerinvolvering.  

  

Brugen af forskellige sociale medier til udvidelse af fiktion, er således et godt strategisk valg, da 

denne transmediale historiefortælling formodes at bidrage til at skabe et identificerbart, autentisk og 

helstøbt storytellingunivers omkring Miquela. Hertil kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor Brud 

endnu ikke har valgt at udvide fortællingen med medier såsom Snapchat. Unge bruger i dag en stor 

del af deres hverdag på Snapchat, hvorfor det vil være relevant at tage dette medie i brug. Snapchat 

er et socialt medie, der måske i endnu højere grad end Facebook, Instagram og YouTube, er med til 

at give et indblik i personers gøren og laden. Hertil hersker en formodning om, at mediet Snapchat 

kunne være brugt til at skabe en endnu større oplevelse af nærvær, eftersom præmissen for Snapchat 

er, at billeder og videoer forsvinder efter 1-10 sekunder. Af samme grund kan det omvendt 

forekomme problematisk at integrere Snapchat i den transmediale historiefortælling, eftersom 

Snapchat netop kræver distribution af indhold her og nu. Med brugen af Instagram, Facebook, 

YouTube og Spotify kan indholdet derimod produceres på forhånd, hvorimod brugen af Snapchat 

ville kræve, at handlingen udspillede sig kort forinden distributionen. Ikke desto mindre er Miquela 

dog begyndt at anvendt funktionen stories på Instagram, som til dels har samme funktion som 

Snapchat. Tilsvarende Snapchat, hvor snaps forsvinder efter 10 sekunder, forsvinder stories på 

Instagram efter et døgn. Det er derfor kun de mest engagerede seer, som når at se indholdet, hvilket 

vil kunne bidrage til at skabe en skare af dedikerede og loyale brugere. Havde Miquela været til stede 

på Snapchat, hvor hun talte direkte til brugerne, kunne det derfor muligvis have forstærket den 

autentiske illusion om Miquela yderligere. Havde Miquela ikke været til stede på ovenstående medier, 

havde historiefortællingen sandsynligvis ikke været lige så overbevisende.  

  

Et eksempel herpå er hendes virke som sanger, der ikke ville have fremstået lige så gennemført, uden 

tilstedeværelsen på de forskellige medier. Havde Miquela ikke været tilstede på YouTube og Spotify, 
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ville det f.eks. være svært at skabe en overbevisende fortælling om hendes sangkarriere på medierne, 

Instagram og Facebook. Dette fordi brugerne ikke ville have mulighed for at opleve og lytte til hendes 

musik, på samme måde som man kan musiktjenesten Spotify. Omvendt havde hun ikke været tilstede 

på Facebook og Instagram, ville det være svært at skabe en lige så autentisk og identificerbar karakter, 

gennem YouTube og Spotify, bl.a. fordi disse medier ikke tilbyder samme personlige og 

interagerende format som Instagram og Facebook. Brugere havde f.eks. ikke haft forståelsen af, hvem 

Miquela er, hvad der ligger til grund for hendes sange mv. fordi disse mere personlige fortællinger i 

højere grad kommer til udtryk på Instagram og Facebook, idet denne type medier netop lægger op til 

at dele personlige historier fra sit liv. Disse fortællinger kan man ikke på samme måde udtrykke 

gennem YouTube og Spotify.   
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7. Konklusion  
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Med følgende speciale, har det været formålet at undersøge, hvordan der skabes et univers omkring 

en populær virtuel influencer, som fremstår autentisk og identificerbar, gennem storytelling. Denne 

undersøgelse er foretaget med udgangspunkt i den virtuelle influencer Miquela, også kendt under 

Instagram navnet lilmiquela, som udgør specialets undersøgelsesenhed. Specialet er primært baseret 

på et netnografisk studie, hvor 59 opslag og 28 kommentarer fra Miquelas Instagram profil udgør den 

empiri der er blevet indsamlet, produceret og analyseret gennem specialet. Endvidere er empirien 

suppleret med to kvalitative semistrukturerede interviews med fageksperter fra 

kommunikationsbureauerne RelationsPeople og Hjaltelin Stahl.  

  

Af specialets analyse, kan det udledes, at succesen for virtuelle influencers ikke blot er funderet i en 

autentisk og identificerbar fremstilling, som det kendes fra virkelige influencers, men derimod er 

betinget af et helstøbt omkringliggende storytellingunivers. For bedst muligt at kunne besvare 

specialets problemformulering er analysen inddelt i følgende tre afsnit; storytelling, autenticitet og 

identifikation.   

  

På baggrund af en dybtgående bearbejdning og analyse af den indsamlede empiri, kan det af specialets 

første analysedel konkluderes, at der omkring den virtuelle influencer, Miquela, er etableret et både 

genkendeligt og unikt storytellingunivers på hendes Instagram profil. Opbygget efter 

berettermodellens spændingskurve, bølgemodellens handlingsforløb og aktantmodellens karakterer 

har Brud, holdet bag Miquela, skabt et univers bestående af mindre bi-fortællinger, der skaber 

fremdrift og underbygger den samlede fortælling. Yderligere kan universet indholdsmæssigt afspejles 

i de fem journalistiske nyhedskriterier samt kriterier for godt indhold på sociale medier. Opbygnings- 

og indholdsmæssigt bidrager den strategiske udformning af Miquelas storytellingunivers således til 

at skabe genkendelighed samt understøtte Miquelas popularitet og succes som virtuel influencer. 

Selvom Brud har formået at skabe et storytellingunivers, bestående af velkendte elementer fra bl.a. 

kommunikations- og storytellingteori, kan der ikke abstraheres fra at identifikation og autenticitet 

fremstår som de bærende elementer af influencer marketing generelt. Mediebrugere forføres ikke blot 

af historien, som følge af dens opbygning, struktur og indhold, men derimod skal virtuelle influencers 

succes ligeledes findes i deres evne til at fremstå autentiske og identificerbare. 

  

Med udgangspunkt i et litteraturreview over den nuværende forskning indenfor influencer marketing 

og storytelling, undersøgtes det i anden analysedel, hvorledes Miquelas storytellingunivers på 
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Instagram er udformet strategisk med henblik på at fremme hendes autenticitet. På baggrund heraf 

kan det konkluderes, at skaberne hos Brud, kommunikationsstrategisk har tilført Miquela 

storytellingunivers en autentisk dimension ved brug af en række autenticitetsillusioner. Heriblandt 

fremstår brugen af emojis, tegnsætning samt et uformelt skriftsprog som virkemidler, der signalerer 

følelser og understøtter Miquelas autenticitet. Yderligere fungerer Miquelas profilbillede, samt 

billeder fra virkelige lokationer i selskab med virkelige berømtheder, som substitution for Miquelas 

fysiske tilstedeværelse. Herudover har Brud formået at skabe et engageret netværk af følgere, og 

desuden er universet blevet blåstemplet som ægte via Instagrams tildeling af mediets blå 

verificeringsbadge. Den strategiske anvendelse af autenticitetsillusioner, har således bidraget til at 

opveje forskellen mellem digital- og ansigt til ansigt kommunikation i Miquelas storytellingunivers 

på Instagram. Yderligere har dette bidraget til at skabe samt opretholde en autenticitetskontrakt til 

Instagram brugerne samt forstærket opfattelsen af Miquela som en autentisk virtuel person.   

  

I tredje og sidste analysedel, undersøgtes det, hvordan Miquelas storytellingunivers strategisk er 

udformet, med henblik på at fremme identifikation. Med afsæt heri, kan det konkluderes at 

storytellinguniverset omkring Miquela, bidrager til at skabe parasocial interaktion, som fremmer 

brugernes identifikation. Dette skyldes bl.a., at Bruds varetagelse af Miquelas kommunikation, 

fremstiller hende som en opmærksom, imødekommende og lyttende person, der hurtigt og relevant 

svarer på brugernes henvendelser. Gennem afsløring af private detaljer fremstår hun ligeledes som 

en åben og oprigtig person, hvormed kommunikationen i Miquelas storytellingunivers lever op til de 

mest afgørende elementer for parasocial interaktion på sociale medier. Endvidere kan det af denne 

analysedel konkluderes, at inddragelsen af kendte personer (personificering), billeder fra virkelige 

lokationer (miljønærhed) samt omtale af aktuelle emner (relevans), er elementer, der bidrager til at 

fremme brugernes identifikation. Denne strategiske udformning af indholdet i Miquelas 

storytellingunivers vækker således identifikation, idet genkendelige elementer skaber en følelse af 

samhørighed og fællesskab med Miquela som virtuel person.   

  

På baggrund af det afsluttende diskussionsafsnit, konkluderes det at mediet Instagram, foruden 

indholdet i Miquelas historie, formodentlig har påvirket hendes succes som virtuel influencer, da 

mediet er en særdeles velegnet platform til influencers og influencer marketing. Afslutningsvis kan 

det af diskussionen desuden udledes, at Bruds udbredelse af historiefortællingen om Miquela på tværs 
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af medier, formodes at have bidraget positivt til det samlede storytellingunivers, samt brugernes 

opfattelse af Miquela som en autentisk og identificerbar virtuel influencer.  

  

Hermed kan det med afsæt i specialet samlet konkluderes, at et univers omkring en populær virtuel 

influencer, som fremstår autentisk og identificerbar, skabes gennem storytelling bestående af 

genkendelige elementer fra historiefortælling i andre kommunikationsgenrer såsom film, eventyr, 

nyheder og sociale medier. Dette skyldes primært, at mennesker af natur er historiefortællende 

væsner, som (u)bevidst opbygger sit liv gennem historier. Storytellingens indlejring i mennesket 

medfører således, at virtuelle influencers som Miquela, kan forføre mediebrugere med sit velskabte 

og fortælleteknisk genkendelige storytellingunivers. Mediebrugere drages af hendes fortælling, suges 

ind i universet samt stopper med at stille spørgsmål og forholde sig kritisk til det faktum, at virtuelle 

influencers som Miquela ikke findes. Så længe historiefortællingen har den rette opbygning, struktur 

og indhold, lader vi os forføre og “køber” ideen om et nyt fænomen som virtuelle influencers.   
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9. Bilag  
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 BILAG 1 – INTERVIEWGUIDE, ROBERT PREUSS, HJALTELIN STAHL  
 

• Mener du, at influencer marketing udspringer af blogging, overordnet set?  

• Hvordan er arbejdsprocesserne inden for influencer marketing?  

• Er influencer marketing båret af autenticitet og troværdighed? 

• Hvorfor vinder fænomenet virtuelle influencers indpas og hvad er dine tanker omkring 

tendensen? 

• Hvad tror du, er årsagerne til, at mediebrugere ønsker at følge en virtuel influencer? 

• Er det muligt at identificere sig med en virtuel influencer? 

• Er storytelling afgørende og bærende for virtuelle influencers succes? 

• Kan virtuelle influencers, i højere grad end menneskelige influencers, tillade sig at have 

multidimensionelle historier, det vil sige, den ene dag er de f.eks. biseksuel, den anden dag er 

de sanger, den tredje dag er de noget andet mv.? 
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BILAG 2 - INTERVIEWGUIDE, SOFIE RIEMANN, RELATIONSPEOPLE  
 

• Hvorfor er virtuelle influencers blevet en tendens? 

• Hvad tror du motiverer mediebrugere til at følge en virtuel influencer? 

• Hvad er den største forskel på en menneskelig influencer og en virtuel influencer?  

• Mener du, virtuelle influencers’ succes skyldes rigtig god storytelling?  

• Er virtuelle influencers kulturelt betinget? Altså vil fænomenet have større succes i f.eks. Kina 

end i Danmark?  

• Hvordan hænger autenticitet og troværdighed sammen med virtuelle influencers? 

• Hvad synes du, er særligt interessant ved virtuelle influencers?  

• I hvilken retning tror du tendensen med virtuelle influencers bevæger sig hen i den nærmeste 

fremtid? 
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BILAG 3 – INTERVIEW MED ROBERT PREUSS, HJALTELIN STAHL 
 
30. januar 2020  

 

R: Robert Preuss  

F: Frederikke Louise Beck  

K: Kristine Møller Larsen  

 

R: Vi kan måske starte med, at jeg giver jer et indblik i, hvordan de betragter influencer marketing, 

fordi det er et begreb der har en farve med 100 nuancer. Vi tilgår det på en lidt anderledes måde, som 

også er måden vi adskiller os fra markedet  

 

F: Ja spændende! For det er i den grad også vores opfattelse, at feltet egentlig stadig er i gang med at 

definere sig selv.   

 

R: Meget kort fortalt - jeg hedder Robert Preuss, jeg er senior konsulent inden for influencer 

marketing og activation her hos Hjaltelin Stahl. Jeg har arbejdet med influencer marketing i 8 år og 

har været med til at starte det op i Danmark og det kommer fra en generel interesse for hvad blog-

mediet var tilbage da AnyWho de startede op med Elise og Steffen Gundelak, som viste, hvordan de 

kunne tjene penge på deres passion. Jeg har selv læst på CBS, og har en stor interesse for marketing 

og effektiviseringen af det. Så for mig var det her blog-medie ligesom startskuddet på det hele.  

 

K: Jeg kunne godt tænkte mig at vide, om det er din opfattelse, at alt det her influencer marketing 

tager sit udgangspunkt i blogging? For det er bl.a. noget af det vi har kunne læse os til i litteraturen. 

 

R: Jeg tror at termet influencer skal ses som en selvstændig term. Og så er der sidenhen kommet 

marketing på. Det er to forskellige ting. Det ene det er en person, som har noget at skulle have sagt, 

har noget på hjerte, har noget kant og evnen til at influere folk. Altså har indflydelse. Når de går ud 

og siger noget i markedet så sker der noget. Og her kan vi jo snakke om den typiske bell-curve, hvor 

man kigger på et produkts levetid, så over til venstre i modellen der har vi innovatørerne altså dem 

der tidligst tager produktet til sig og det er der vi finder influenterne – altså nogle af dem – for der er 

også nogle som ligger i midten og er ’mass majorities’, som egentlig bare følger lidt efter. Men jeg 

tror, at infuencer, som et marketingudtryk, opstår ved blogging. Førhen kaldte man det celebrity 
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marketing, people endorsement, så det er jo som sådan ikke noget nyt, det har bare fået en ny kanal 

og t nyt liv som er meget større og meget tættere på, som gør at man kan trække det op til en disciplin.  

 

F: Mmmh, nemlig.  

 

R: Vi bruger ikke bare influenterne som et ansigt på en kampagne, vi bruger deres ord og gør det 

relevant den vej igennem. Amalie Ziggiti blev for nogle år siden spurgt om hun ville være kendt eller 

anerkendt, og hun forstod ikke rigtig spørgsmålet, men der ligger rigtig meget værdi i det spørgsmål, 

fordi vi skal ikke nødvendigvis bare arbejde med nogle der er kendte, de skal være anerkendte. Så for 

os er influencer marketing ikke bare et distributionsspor, men vi arbejder derimod med influencers 

på 3 forskellige niveauer. Det nederste niveau er distribution, hvor vi bruger et kendt ansigt til at 

distribuere et budskab og så behøver de egentlig ikke gøre så meget andet. Men det vil vi faktisk 

gerne væk fra. Vi vil gerne trække det op i nogle af de højere niveauer, hvor man arbejder mere 

integreret og strategisk med influencers, som en del af virksomheders marketingmix, og ikke en 

ekstern del som bliver koblet på i tide og utide. Det skal være en del af det ongoing, ”allways on”, 

spor der ligger og skaber kommunikation og kendskab hele vejen igennem. Vi skal ikke kun bruge 

dem i små peaks, men arbejde mere integreret med influencers og betragte det som en disciplin snarer 

end en kanal.  

 

F & K: Mmmm 

 

K: Er det dit indtryk, at virksomheder gerne vil kontrollere meget det der skal kommunikeres ud. Vi 

har i hvert fald fået indtryk af, at det der er med arbejdsprocesserne i influencer marketing er, at man 

egentlig gerne vil slippe kommunikationen fri fordi man godt vil anerkende det community som 

influenten har og det de har eerfaret der virker, men samtidig kan man som virksomhed ikke helt give 

slip på den der kontrol over ens budskab eller kommunikation.  

 

R: Mmmm. Altså vi råder de virksomhederne vi samarbejder med til at slippe grebet, fordi 

virksomhederne er ekstremt meget inde over slutproduktet. I ville blive forbløffet over, hvor meget 

virksomhederne vil ændre ned til mindste detalje og som regel i sidste sekund. Men vi råder dem til 

at slippe grebet og sætte jer i passagersædet, influenten er den der sidder og styrer og så må vi ”se 

hvad der sker”. Men så begynder virksomhederne at ryste i bukserne. Så plejer jeg at forklare det som 
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et billede. Altså hvis man forestiller sig et billede så består det af en billederamme, et lærred og noget 

farve. Det som vi giver til influenterne for at styrer dem, det er billederammen. I skal holde jer inde 

for den her ramme, huske at kommunikere XXX, KPI’erne er XXX, det skal postes på den her dag 

osv. og så er det influentens opgave at udfylde rammen. Men selvfølgelig hjælper vi og 

virksomhederne dem med penslen nogle gange.  

 

F: Mmmm, ja.  

 

R: Så det er rimelig kontrolleret. Vi beder om at få content til godkendelse og ser det igennem inden 

det går ud. Så når influenterne går i gang, så har de fået en brief fra os på 3-5 sider.  

 

F: Et kampagne-brief?  

 

R: Ja, et kampagne-brief. I skal levere de her content stykker, i skal gøre det på de her datoer, det er 

vigtigt at i bruger de her hashtags, når i linker skal i linke ind til det her site, husk at bruge tracking, 

i skal oprette jer i Woomio, do’s and dont’s osv. Så på den måde er det rimeligt styret, ikke?  

 

K: jo 

R: men man arbejder mere og mere hen imod at influenterne skal have frit spillerum.  

 

K: Ja. Hvad tænker du ift. troværdighed? Fordi noget af det vi fornemmer, når vi læser i litteraturen 

og dykker ned i feltet er, at der ikke er så meget transparens omkring arbejdsprocesserne bag 

influencer marketing. Dem der sidder og ser en story fra en influent tænker ”uhh nu har hun lige lagt 

en story op for 10 min. siden, den må jeg se”. Altså der er mange der ikke har kendskab til den store 

arbejdsproces, som du netop lige har forklaret.  

 

R: Ja. Transparens bliver i bund og grund først vigtigt når du rammer forkert og når man laver noget 

som tydeligt ikke er troværdigt og relevant. Altså at man går på kompromis med influentens 

storytelling for bare at komme ud med et eller andet salgsbudskab. Men hvis man laver sit forarbejde 

godt så er det svært at gå galt i byen. Især hvis man har brugt tid på at udvælge den rigtig influent 

som passer ned i de rigtige bokse. Fordi så kan man tale om et brand-fit altså et match mellem 

budskabet, værdierne, og målgruppens interesser. 
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K: Så det er også dit indtryk, at influencer marketing er båret af autentisitet og troværdighed?  

 

R: Hvis man går på kompromis med troværdighed og autentisitet, altså her er autentisitet nok det 

rigtige udtryk at bruge fordi troværdighed er jo mere en smagssag, men hvis influenten kan se sig 

selv i det, så kan man tale om troværdighed og autentisitet. Og så kommer vi til virtuelle influenter, 

for der er det nogle andre mekanikker man arbejder med.  

 

F: Men tror du, at hvis forbrugerne derude fik mere kendskab til arbejdsprocesserne, så vil 

troværdigheden falde? Eller falder den kun i de tilfælde, hvor man f.eks. ser en influente der laver et 

samarbejde, som forbrugerne tydeligt kan se ikke passer sammen med, hvordan influenten er normalt.  

 

R: Ja der tror jeg at man vil gå på kompromis med noget troværdighed og autentisitet. Men hvis din 

storytelling er på plads. Hvos historien er god nok eller underholdende nok eller delevenlig nok, så 

kan man godt gå på kompromis med autentisitet og troværdighed. Men det handler jo i høj grad om 

at finde den rigtige person, den rigtige historie, hvor du kan se det klare match. Fordi mangel på 

troværdighed og autentisitet bliver først tydeligt når man vælger forkert.  

 

F: Ja. En af vores første forestillinger var, at hvis arbejdsprocesser bliver mere tydelige for 

forbrugerne og der kommer mere transparent omkring det, så vil troværdigheden falde. Men 

undervejs i vores research, og som du nu også bekræfter, så er dette ikke nødvendigvis tilfældet. 

Troværdigheden behøver ikke falde bare fordi forbrugeren for et større indblik i at der er tale om et 

betalt samarbejde, som har været flere uger undervejs. Men hvis forbrugeren derimod kan se en 

synergi mellem de her tre parametre så falder troværdigheden ikke nødvendigvis.  

 

R: Ja. Influencer-brand-fit er en del af et influencer brand match som jo egentlig er en opbygning af 

autentisitet og troværdighed. Det giver ingen mening, hvis en influent taler om Stryhns Leverpostej i 

dag, i går kørte du i en BMW og i morgen taler du om Kellogs. Her vil man spille spørgsmålstegn 

ved troværdigheden. Her hos os arbejder vi ikke med sådan nogle reklamesøjler. Så ja troværdighed 

og autentisitet er stadig grundpillerne i denne kommunikationsform.  

R: Brand-fit-score.   
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K: Hvis vi skal trække noget af alt det vi har snakket om over i virtuelle influencer, hvad tænker du 

så om det og den vej influencer marketing bevæger sig.  

 

R: Virtuelle influencers er stadig en ny ting og vi skal nok lige se tiden an. Det har taget 8 år for os 

at komme hertil, hvor vi er i dag bare med almindelige mennesker. Og nu får vi så digitale ansigter, 

en avatar, som man kan bygge op. Jeg syntes det er super spændende og jeg har så sent som i sidste 

uge anbefalet en kunde herinde om vi ikke skal tage deres brand og personificere det ved hjælp af et 

digitalt ansigt.  

 

K: Så i er også klar til at lave jeres egne virtuelle influencers?  

 

R: Ja, så ville vi lave det for et brand, en virksomhed, hvor vi opbygger og lægger en 

kommunikationsstrategi for den her person.  

 

K: Som de så på sigt vil overtage?  

 

R: Ja enten det, eller vi kan håndtere den for dem. Men det vil selvfølgelig være en forlængelse af 

deres brand.  

 

K & F: Mmm, ja nemlig.  

 

R: Der er jo allerede et par bud på virtuelle influencers derude, og det lader til at hende Lilmiquela, 

er den største og den mest profillerede der findes derude. Fra et marketingperspektiv er det sindssygt 

interessant fordi man har en person man kan skubbe til venstre den ene dag og til højre den anden 

dag uden man behøver at stå super meget på mål for det, for ”hun er jo virtuel”.  

 

F: Ja nemlig. Man kan jo nærmest give hende hvilken som helst værdier osv. Det handler jo egentlig 

bare om at modificere hendes personlig undervejs og de værdier hun har kan på den måde passe til et 

brand den ene dag og et andet brand den næste dag. Men tænker du samtidig ikke, at det også kan 

være farligt og gå ud over noget af troværdigheden?  
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R: Der ligger jo en strategi for LilMiquela, for hvem hun er og hvordan hun kommunikerer, hvordan 

hun udtrykker sig lige så vel som man gør med et brand. Der er garanteret en hel brand bibel eller 

guideline der ligger bagud, så de sikre sig at de holder sig indenfor for nogle bestemte rammer som 

gør at de er interessant for en bestemt portefølje af brands. Hun er fashion orienteret, hun har et 

livsstilsperspektiv, hun er en outdoor pige, hvilket gør hende interessant for Prada og Nike og hun 

lytter for resten også til musik og er DJ, så kom Spotify også lige ind over.  

 

F: Ja. Og så er hun også biseksuel og kommer med politiske budskaber 

 

R: Ja så er hun biseksuel. Og det er jo der de har kigget på, hvad det er for nogle mega-trends der er 

derude, som man kan lægge ned over sådan en profil og skabe vores avatar rundt omkring. Så på den 

måde er det en smart måde til at opbygge den perfekte person.  

F: Mmmm  

 

R: Virtuelle influencers tapper ind i det her ”perfect life” idealet, men som vi her i norden prøver at 

trække os væk fra. Altså her helt pollerede glansbillede. Hvis vi tager LilMiquela igen, så kan hun jo 

passe ind i alle mulige situationer og hun lever det perfekte liv. Det er jo storytelling, det er en profil, 

et glansbillede. Som forbruger sidder jeg tilbage og tænker du er bare den fedeste. Men hvorfor følger 

man med i de her virtuelle influencers – det har jeg siddet og tænkt lidt over.  

 

F: Ja det er bl.a. også det vi syntes der er spændende og som undrer os  

 

R: Hvis man vender tilbage til den her bell-curve som vi snakkede om tidligere, som viser udviklingen 

for hvornår noget er interessant og hvornår noget begynder at miste interesse – der ligger de her 

virtuelle influencers helt ude i spidsen fordi det er altså det nye, det mega fede, og endda Prada vil 

lave noget sammen med hende. Men hvorfor er det så, at det er fedt for mig som privatperson. Jo det 

er fordi vi bruger hele det sociale medie til at opbygge vores egen identitet. Vi identificerer os med 

de personer vi følger fordi det gør noget godt for vores egen profil. Jeg kunne jo f.eks. på ind til de 

andre her på kontoret og sige ”hey har i set hende der LilMiquela” og på den måde opbygge noget 

kredabilitet og coolness omkring min egen profil. Og det gør sig også gældende med rigtige 

mennesker. På Instagram vil jeg gerne fremstå på en bestemt måde og derfor følger jeg mit feed op 

med personer der passer hertil. På LinkedIn vil jeg gerne fremstå mere professionel og derfor ser min 
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profil helt anderledes ud derinde. På den måde kan man alt efter kanal op bygge sin egen visuelle 

identitet. Så der ligger jo også noget nyhedsværdi i hende der LilMiquela. 

 

K: Mmm. Så du tror måske også, at det er derfor at nogle vælger at følge hende?  

 

R: Helt sikkert.  

 

K: Altså ikke kun pga. den hun er, den persona hun har og fordi man tapper ind i hele den 

historiefortælling, men lige så meget fordi hun er noget nyt og spændende som vi ikke rigtig forstår.  

 

R:  Ja hun er både med til at op bygge mig og min digitale profil, men jeg kan også tage hende med 

ud i den virkelig verden og sige ”har du set hende her”. Så vil folk måske tænke ”ok, han er et skridt 

foran”. Samtidig kan jeg også få inspiration fra hendes fede liv til hvordan jeg selv skal gøre. Fordi 

hvis Prada synes at hun er ved, så synes jeg også at hun er fed.  

 

F: Der er bare noget lidt spøjst i det du sagde lige før med, at vi i norden prøver at trække os lidt væk 

fra det perfekte og pollerede, men alligevel hopper vi ind og følger med i en som LilMiquela.  

 

R: Ja, jeg tror at hvis vi byggede hende op i Danmark så havde hun nok også nogle flere fejl f.eks. en 

lidt skæv næse. Men det er jo lidt svært at gisne om. Men man kan jo skabe det billede man har lyst 

til og det er det, der gør det mega spændende. Også fordi at du kan følge de trends der er.  

 

K: Mmm.  

R: Omvendt er en af bagsiderne ved influencer marketing er jo at vi har med rigtige mennesker at 

gøre som man har en holdning til. Altså det er jo derfor, at der er så mange der håber så højt om det 

– for når man f.eks. ser en pige som Fie Laursen, hun får jo virkelig folk op i det røde felt, og mange 

af os kan godt blive enige om at det kun kommunikere er noget juks, men folk har stadig lyst til at 

følge med og se det. Lige pludselig har kommunikation fået et ansigt, og det er en person man skal 

forholde sig til, og det gør det bare så meget lettere at pege fingre. Men når det her ansigt er digitalt, 

så kan man i højere grad skifte til højre og venstre, og følge trendsene, og være meget mere agil i sin 

væremåde. Det er nemmere med en virtuel person, fordi vi godt ved i baghovedet, at det ikke er 

sandheden og virkelighed.  
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F: Tror du, at det er noget der kommer til at vinde indpas herhjemme også, eller tror du at det måske 

bære præg af at være noget kulturelt betinget? Gad vide om man i USA eller asien er mere tilbøjelig 

til at tænke ”det er fedt eller sejt det her” 

 

R: Ja det tror jeg. Vi danskere er måske lidt skeptiske endnu. Men samtidig så ved jeg og kan se at 

mange af dem som ranker højt som inspirerende influencers herhjemme, de følger LilMiquela. Men 

de kan jo aldrig møde hende i virkeligheden, så det er jo ikke en venskab som sådan, eller som vi 

kender det var virkelige influencers.  

 

F: Mmm. Tror du, at man vil følge en virtuel influencer af samme grunde som man følger en 

menneskelig influencer?  

 

R: Som vi har snakket om er der måske en værdi i at det er noget nyt, mytisk og interessant. Hvis der 

var 50.000 virtuelle influencers var det måske ikke så interessant, men nu er der altså kun en håndfuld. 

Jeg tror ikke at det kommer til at tage over, i Danmark i hvert fald. Jeg tror ikke at vi skal være 

bekymret for, at vi skifter mennesker helt ud med avatars lige foreløbig.  

 

K: Jeg tænker, at der også er et eller andet interessant i, at i selv begynder at foreslå til jeres kunder 

at bygge sådanne virtuelle influencers i samarbejde med virksomheden 

 

R: Ja bestemt. Men noget helt andet og vildt interessant er det menneskelige element, det personlige 

element ved virtuelle influencers, som kommer i kommentarsporet. Jeg har endnu ikke set noget af 

de virtuelle influencers gå ud og tale eller 

 

K: Nahhjj, men der er i hvert fald noget med at hende LilMiquela har kærestesorger og diskuterer 

med andre influencers, men det kan sagtens være at det er i kommentarsporet, så man prøver virkelig 

at give hende det der… 

 

F: personlige element  
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R: Ja nemlig. Det jeg har kunne se er, at der er meget mere interaktion. Der er meget mere 

tilstedeværelse i hendes eget kommentarspor i hvert fald. Hun svarer på spørgsmål, stiller spørgsmål, 

svarer tilbage osv.  

 

F: Ja. Og man kan sige, at hvis den del ikke var der, så kan man som menneske ikke føle den der…  

R: Nej, hvordan skulle man så kunne relatere sig til hende?  

 

K: Så du mener, at fordi kommentaraporet er det helt afgørende for de her virtuelle influencers?  

 

R: Det bliver karikeret. Det bliver trukket et niveau op. Der hvor vi kan se – lige meget om det er 

virkelig mennesker eller ej – at dem der har en høj engagementsrate, det er dem der svarer frem og 

tilbage og interagere. Der er bl.a. derfor at Sofie Linde hun er så mega selv fordi hun udstiller sig selv 

og viser noget skrøbelighed, men også svarer på folks spørgsmål. Engagement rate er jo så meget 

vigtigere end reach i vores verden. Det er jo ikke fedt med en influent der har 100.000 følgere, men 

0 der kommenterer på det der ligges op. Det bliver bare så flat.  

 

K: Mmm  

 

R: Så ja, jeg tror helt sikker at når man arbejder med virtuelle influencers, så skal man også have et 

kommunikationsspor for at opbygge personligheden. For at man får den rette følelse. Det kan jo også 

godt være, at det er en robot der sidder og svarer – det ved vi jo ikke? Det er jo det næst skridt, så har 

vi jo sådan set lavet en…  

 

F: Ja, så er man jo over i Arteficial intellegens  

 

R: Artificial intellegens, ja. Med alt det her nye ligger der en kæmpe nyhedsværdi, for 

virksomhederne kan jo også brande sig som den fedeste og mest moderne, som lige er et skridt foran 

alle andre.  

 

K: Nu siger du selv, at i er begyndt at foreslå det for nogle af jeres kunder derude – hvordan tager de 

imod det? Et er hvordan vi som forbrugere skaber tilknytning til ikke-virkelig personer, men hvad 

siger virksomhederne til det?  
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R: Vi går stadig ud til mange kunder og forklare hvad influencer marketing er. Vi taler stadigvæk 

troværdighed, relevant og ekstremt meget fake followers. Så diskursen i pressen fylder ret meget i 

vores salgs pitch. Der er stadig nogle som ikke har begrebet hvad influencer marketing er og så er der 

andre som er mere med. Men når man snakker om virtuelle influencers snakker vi også et større 

marketing budget, og virksomhederne er ikke villige til at satse hele deres budget på sådan noget 

endnu. Men de synes jo at det er interessant.  

 

K: Mmm, så du køber også ind i tanken om, at storytelling er det ultimativt bærende for især virtuelle 

influencers.  

 

R: Storytellingen giver noget dybde til et flat billede som du ser på en flad telefon og uden den dybde, 

kanter osv. så vil det virke intetsigende. Så jeg synes helt sikkert at storytelling er… jeg ved ikke om 

storytelling er det rigtige ord, for det læner sig i min verden mere op ad opbygningen af en film, 

berettermodellen…. det er måske mere et spørgsmål om identitet. Men uanset hvad, så er historien 

mega vigtig. Herinde har vi et mål om at det skal være delbart, underholdende og relevant. Historien 

bygger et lag oven på en profil, som også hjælper influenten med at stå lidt bedre.  

F: Ja, så historien og fortællingen er det helt essentielle?  

 

R: Ja. Og en anden måde man kan snakke om virtualitet er gennem en person som Gulddreng. Han 

er jo virtuel bare i en virkelig verden. Her ved man jo også godt at han er fake, men folk købte jo 

FULDSTÆNDIG ind i det – fordi det var en fed historie.  

 

F: Men er det ikke mere end opdigtagtigt karakter? For der er jo et menneske bag.  

 

R: Ja, Malthe er sød og fin, men han kunne ikke slå igennem som Malthe, så hvordan gør vi Malthe 

fed? Vi giver ham guldkæder på og så ændre vi lidt på hans accent, og så laver vi nogle virkelig 

flabede sange. På den måde byggede de karakteren op lige så stille og roligt.  

 

K: Så skal vi forstå det som om, at du tænker, at det der måske er skridtet mod det helt virtuelle. 
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R: Hele den der identitetsudvikling bliver i hvert fald vigtigere og vigtigere for at man står for noget. 

Det med at man opdigter en karakter, en profil synes vi altså er sjovt. Det har fungeret på film i mange 

år, men nu trækker man det så bare ud i virkeligheden.  

 

K: Så det vi hører dig sige er, at det slet ikke er så nyt. Det er bare nyt at det ikke er rigtige mennesker. 

Det er egentlig noget vi har gjort længe, men nu tager vi det bare til ekstremerne ved at lave nogen 

der ikke findes?  

 

R: Ja, jeg er ret sikker på, at når Elton John går hjem fra koncert, så er han en anerledes type end han 

er på scenen. Så vi har jo altid opbygget de her ”brands”, personer, som man værner om. Det er måske 

også derfor at kunstnere bliver lidt skører engang imellem, fordi man skal være en man ikke rigtig er. 

Og der kan vi komme tilbage til snakke om troværdighed og autentisitet, for så snart billedet begynder 

at krakelere, så ryger det hele og gulvtæppet bliver trukket væk under de her personligheder og de 

brands de samarbejder med og reklamere for. Med mindre det er ”up-front” og over-karikeret som 

det er med virtuelle influencers og Gulddreng. Der kan man godt tillade sig at være lidt mere 

ekstravagant i sine holdninger, når man åbenlyst ved at taler om, at personen ikke findes.  

 

K: Så du mener, at de kan tillade sig lidt mere end rigtige mennesker kan?  

 

R: Ja sådan ser jeg det. Der er masser af spændende vinkler og kød på det emne her.  

 

K: Ej hvor fedt! Og tusind tak.  

 

F: Ja nu skal vi ikke tage mere af din tid. Mange tak fordi du havde tid og lyst til at snakke med os.  
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BILAG 4 – INTERVIEW MED SOFIE RIEMANN, RELATIONSPEOPLE  
 
30. januar 2020  

 

S: Sofie Riemann 

F: Frederikke Louise Beck  

K: Kristine Møller Larsen  

 

S: Nå jamen bare skyd løs piger  

 

K: Da vi så indlægget med dig i Go’ Morgen Danmark, der fik vi indtrykket af, at du mener at 

storytelling er den del der bærer virtuelle influencers, og det synes vi er et super spændende perspektiv 

på influencer marketing – så vi kunne godt tænke os at høre lidt mere uddybende om dine 

storytellingpointer 

 

S: Ja. I forhold til virtuelle influencers og menneskelige influencer, hvis vi kan kalde dem det, så tror 

jeg faktisk ikke, hvis du er oppe i en vis størrelsesorden altså de kæmpe store influencers, at der er så 

meget forskel. Selvfølgelig er der et menneske bag og det er et menneske der er på billederne, men 

de bliver plastikopereret, de bliver redigeret alt efter hvilken type profil de har. Men det er mere for 

at sige, at den der distancering mellem at det er noget meget forskelligt, den har jeg egentlig ikke. 

Fordi også når man kommer op i de store kategorier, hvor der er tale om giga store influencers, så er 

der jo tit et helt team bag dem, som hjælper dem med at fortælle historierne og lave forskelligt content. 

Så jeg synes at det kommer meget and på, hvad det er for et niveau man bevæger sig på, men ift. 

virtuelle influencer for at de skal fremstå troværdige, interessant osv. så sidder der jo et team af 

virkelig dygtige folk bagved, som er med til at opbygge den her fortælling. Og lige i tilfældet med 

hende LilMiquela, så er det jo nogle folk der har baggrund inden for alt muligt forskelligt, men meget 

kreativt. Så det er jo nogen der ved noget om, hvordan man laver en fortælling, ved hvordan man 

laver musik, ved hvordan man laver markedsføring. Så de har en masse kompetencer for at skabe en 

platform der kan tiltrække en masse mennesker.  

 

K: Så det er storytelling der bærer det hele?  
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S: I mine øjne, ja! Jeg vil tro, at den gang hvor hun startede for nogle år siden og også nogle af de 

andre virtuelle influencer profiler, der blev det meget båret frem af, at det var lidt mystisk og man 

vidste ikke rigtig hvad det var. De prøvede også at fortælle en historie om, at det var robotter og 

kunstig intelligens, og at der ikke rigtig var nogle mennesker bag, eller i hvert fald ikke så meget som 

der i virkeligheden er. Så det tror jeg helt klart har hjulpet dem på vej, for der er en masse nysgerrighed 

om. Altså er vi virkelig nået dertil nu. Den fortælling har der været fokus på igennem jeg ved ikke, 

50 år eller mere ikke, hvor, jeg ved ikke om i har det den der film Exmagina?  

 

F: Ja, ja   

 

S: Det handler jo om sådan en robot som der er blevet til med kunstig intelligens, hvor man kan sige 

det er jo materialisering af den der tanke og forestilling om, hvordan vores samfund bliver i fremtiden. 

Og hele den der fortælling har de jo tappet ind i da de startede det, og det har de været meget bevidste 

om tror jeg. Så det har været med til ligesom at få dem fra kaj og få skabt den der interesse, også fordi 

de ikke var særlig åbne omkring hvad det var til at starte med, og ville ikke rigtig svare på spørgsmål. 

Nu er der dog kommet nogle flere informationer frem om hvordan det fungere og man kan se, at de 

har fået en hel masse funding fra en masse store virksomheder osv. så nu er det ved at blive en lille 

smule mere transparent. Men det kommer også meget an på, hvad det er for nogle virtuelle influencers 

vi kigger på, fordi de fungere jo på lidt forskellige måder, hvor nogle af dem er meget 

uigennemsigtige, men efterhånden kan man søge sig frem til informationer om dem og hvad det går 

ud på, men hvor f.eks. den svenske baby er fuldstændig transparent. Og det er de jo også nødt til, 

fordi de opererer i Sverige, hvor man ligesom i Danmark har en lovgivning der siger, at det skal være 

100% gennemsigtigt. Og især når det er kommercielt. Og det er de andre virtuelle influencers jo også, 

men jeg kunne godt forestille mig at den amerikanske lovgivning ikke var helt så skrap på det her 

område.  

 

K: Ja helt sikkert. Det er også en af de andre elementer vi forsøgt at grave lidt dybere ned i – altså det 

her med den kulturelle forskel – og spørgsmålet om, hvordan det her ville kunne fungere i Danmark? 

Hvorfor er der ikke nogen i Danmark der har lavet en virtuel influencer endnu? Tænker du, at der kan 

ligge noget kulturelt i det?  

 



 143 af 166  

S: Ja helt klart. Og vores kultur i Danmark især, men også i norden er lidt anerledes fra resten af 

verden, så det tror jeg helt klart at i har en pointe i, men jeg tror stadig godt, at det vil kunne komme 

til at ske i Danmark. Fordi selvfølgelig er der nogle profiler der går op i, jamen vi skal se den der u-

perfekte bikini krop og vi skal se folk uden make-up, altså den her naturlige tilgang til, hvordan vi 

fremstiller os selv. De er der jo, men det er stadig væk ikke dem der fylder hele billedet af influencers. 

Og nogle af dem der er de største i Danmark det er jo ikke dem der tager den agenda. Det er sådan 

nogle Masha Vang typer eller Familien fra Bryggen typer, altså de er jo kæmpe store ikke, så jeg tror 

klar at der vil være et marked for det i Danmark, men det kræver jo en meget professionel tilgang til 

det fra start, hvor mange af de influencers vi har i Danmark – alt andet lige – er født i en tid, hvor det 

hele var spiret op og de vidste ikke rigtig selv hvad det var, men pludselig tog det fart og så har de jo 

kunne begynde at leve af det, og så er det jo blevet mere og mere professionaliseret. Men det er jo 

ikke startet, for de flestes vedkommende, som et professionelt foretagende. Det er der måske nogen 

der starter ud i dag og tænker, det vil jeg gerne have at det skal være og er meget fokuseret på det, 

men det er ikke sådan at dem der er store i dag kommer derfra. Og der tænker jeg, at hvis du skaber 

en virtuel profil, så er det jo det, der er målsætningen. Det kræver både nogle ressourcer og 

investeringer for at du kan få det til at flyve, så det er lidt et andet udgangspunkt.  

 

F: ja, helt bestemt.  

 

S: Og jeg tænker, at det også er derfor, at vi ser det der eksempel i Sverige, hvor det er en 

supermarkedskæde. Der står sikkert et bureau bag, kunne jeg forestille mig, som har fået den her ide, 

og så har de jo nogle grafikere og storytellers og forfattere, altså et eller andet team bag som er gode 

til at finde på de her historier, og egentlig også skabe en sammenhængende historie om den der baby. 

Nu har den jo ikke eksisteret så længe, men det bliver lidt interessant at følge det – og det kommer til 

at fungere for dem.  

 

K: Ja virkelig. Hvad tænker du ift. paradokset, som Frederikke var inde på, og diskursen omkring, at 

autentisitet og troværdighed er hele fundamentet og grundstenen i influencer marketing generet – 

clasher det ikke med virtuelle influences, som jo ikke er ægte mennesker 

 

S: Jeg synes egentlig ikke, at der er noget clash, så længe at det er gennemsigtigt. Så længe at de 

følgere profilerne har 100% ved, hvad det er de sidder og kigger på. At de ved at der sidder nogle 
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mennesker bag og skaber de her fortællinger, og når de ser produkter, så er det fordi der er nogle 

virksomheder som har betalt for at produkterne er der osv. osv. Så synes jeg egentlig at det er 

troværdigt nok, men så er det bare en anden type profil end et menneske der har sine personlige 

præferencer. Men der er jo også mange influencere i dag, hvor man kan måske kan stille 

spørgsmålstegn ved, hvor troværdige de er. Men der er også en masse dygtige og troværdige, og det 

er jo noget af de vi prioritere, at finde de profiler at samarbejde med, for hvis vi kommer med et brand 

vil vi jo helst have at de har snakket om det inden vi rækker ud til dem. Så er der jo noget andet, men 

jeg vil ikke sige, at autenticiteten forsvinder. Det er bare et andet ball game på en måde, så det vigtige 

er det med gennemsigtigheden og at brugerne ved, hvad de går ind til. Og det er netop også det, der 

ligger i markedsføringsloven i dag, at man som forbruger skal vide når du bliver præsenteret for noget 

der er kommercielt og brandende på en eller anden måde.  

 

F: Men tror du så, at det er en anden slags troværdighed man har til de her virtuelle influencers?  

 

S: Jeg ved ikke om man kan tale om forskellige troværdigheder, men man kan i hvert fald tale om 

troværdigheden inden for den ramme de sætter op, hvor man kan sige, at hvis du har en virtuel 

influencer og de bygger et eller andet univers op for den influencer, hvis den influencer pludselig 

begynder at gøre noget andet end det man forventede sig, så er det jo selvfølgelig ikke ægte 

troværdighed, men så falder historien jo bare fra hinanden og giver ikke mening. Så, så tror jeg, at 

det vil ramme dem på samme måde som, lad os sige, hvis en menneskelig influencer har været fortaler 

for bikini-kroppen, men den person lige pludselig begynder at reklamere for plastikkirurgi. Det er jo 

også totalt utroværdigt, ikke. Så det er det der med, at fortællingen skal gænge sammen, men det er 

jo klart, at der er en menneskelig dimension over mennesket, som der ikke kan være på samme måde 

ved virtuelle influencers.   

 

F: Ja det var det jeg lidt tænkte på. Er der ikke noget som mangler? Det kan også være, at det bliver 

erstattet af den her gode storytelling.  

 

S: Jamen jeg tror egentlig, at det vi kan se ift. når vi taler om brandet indhold og reklame osv. så er 

det vi kan se hos målgrupperne ude ved influencerne, er at de synes, at det er helt cool. Så længe at 

det stadig er godt content og at det falder inden for den fortælling som influenceren har, og at de ikke 

pludselig begynder at gøre noget som er meget mærkeligt ift. hvad de har gjort historisk.  
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F: Ja, det er jo, det samme med menneskelige influencers kan man sige.  

 

S: ja, ja. Så jeg tror egentlig, at følgerne og de publikummer der er derude til influencers er egentlig 

helt okay med det. Bare de ved, hvad det er, at de går ind i og at historien hænger sammen.  

 

K: Jo. Hvordan tænker du, at den her tendens med virtuelle influencers er opstået. Hvorfor kommer 

de frem, hvis det i bund og grund er det samme man som følger får, groft sagt. Hvorfor begynder vi 

pludselig at skabe dem?  

 

S: Det tror jeg er fordi vi kan. Mulighederne har ikke været der på samme måde før, så har det mere 

været musikere og filmproducenter, som har lejet lidt med noget af det her teknologi. Det har måske 

mere været tegnefilmsformat eller at man har lejet med identiteter. Leget med at være noget man ikke 

er. Men med alt det her nye teknologi, og at vi har den her platform, dygtige computeranimatorer, og 

at det ikke længere er så dyrt som det har været, det gør alt sammen en forskel for at det her pludselig 

er muligt. Jeg tænker, at hvis vi går 10 år tilbage, hvor der også var nogle, som var dygtige til at lave 

computeranimationer, så krævede det bare meget mere og var meget dyrere, så hvis man skulle have 

lavet en profil dengang, så havde det været for dyrt ift. hvad man fik ud af det. Så det er en 

kombination af mange forskellige ting. Mediet er der nu, teknologien er der og er blevet lidt mere 

mainstream, og der er noget produktion, som ikke er så heftigt som det har været, og det gør at vi 

bliver nysgerrige på, at lege med det. Så det tror jeg er en helt naturlig udvikling.  

 

F: Mmm, helt sikkert. Hvad tænker du er den største forskel mellem en menneskelig influencer og en 

virtuel influencer – foruden det åbenlyse, altså, at der er tale om en rigtig person og en skabt 

personlighed.  

 

S: Ja, det er jo forskel på, at det ikke er et menneske, men hvis vi kigger på, hvad det er, at man gerne 

vil have når man går ind på Instagram, som brugere, så går de fleste der ind for at blive inspireret og 

det kan være på alle mulige måder. Om det er på tøj, rejser, oplevelser, holdninger, kunst osv. Det er 

det man går derind for, så hvis en virtuel influencer kan dække det behov, så er der selvfølgelig en 

forskel i, at det ikke er et menneske du ser foran dig, men ift. det behov du går derind med, så tænker 

jeg ikke at der er den store forskel. Fordi så er det jo en historie du går ind i, f.eks. så følger jeg en 
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familie oppe i Nordsjælland der er ved at renovere et hus og de har to børn osv. Det er jo en fortælling 

om den her familie der er flyttet ud af byen, som gør det hele selv, og som selvfølgelig er totalt tjekket, 

og det er jo den fortælling, som jeg som følger tapper ind i og tænker ”ej det er jeg lidt nysgerrig på. 

Hvordan mon det kommer til at gå dem. Og hvordan kan de overhovedet overkomme alt det”. Så det 

er jo også en fortælling. Alle har en fortælling på et eller andet niveau og jeg tænker, altså nu bliver 

jeg ikke draget af det på samme måde, så rent fagligt er det interessant, men f.eks. hende Lilmiquela 

har ikke rigtig fanget mig, så jeg tror også at det har noget med aldersgrupper at gøre. Hvor nok den 

yngre del af målgruppen derinde bliver mere fanget af det, fordi hun også tapper ind i nogle agendaer 

som måske er vigtigere for en yngre målgruppe.  

 

F: Ja uden tvivl. Hvor meget er du inde i hele den her storytelling del både teoretisk og praktisk?  

 

S: Jeg arbejder meget med storytelling journalistisk osv., men sidder ikke så meget inde i teorien.  

 

K: Sidder du med influencer marketing her hos Relations People? Og hvordan arbejder du med 

influencers og storytelling her?  

 

S: Ja. Vi arbejder med det for mange forskellige virksomheder. Det er typisk mere produktorienteret 

virksomheder, som har et produkt som giver mening ift. en større mængde af forbrugere. Det kunne 

være sådan nogle som Plantorama, som vi bygger nogle kampagner for. I Efteråret lavede f.eks. vi en 

masse samarbejder med influencers for at få folk ned i centrene. Opgaven i det var at finde ud af, 

hvordan vi kan bruge deres platform så både influencers får noget ud af det og Plantorama får flere 

besøgende i centrene. Der er nogle influencers som en totalt selvkørende og meget kreative og der vil 

vi helst ikke blande os for meget, så længe vi kan se at der er et brand match. Vi går dog altid ind og 

tjekker deres tal på engagement og visninger. Vi går meget op i at kigge på, hvor stor en andel de når 

ud til af deres følgere. Men som sagt prøver vi at give dem noget frihed, hvis de er kreative, og prøver 

egentlig bare at ligge så meget over til dem som muligt.  

 

F: Bruger i også sådan nogle kampagne-briefs  

 

S: Ja, det gør vi.  
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K: Lige præcis ift. det her er det være indtryk, at virksomhederne gerne vil slippe kommunikationen 

fri, men vil stadig have en vis grad af kontrol. Og her kan man måske snakke om at der lidt er et miss-

match?  

 

S: ja 100%  

 

K: Men kan det måske være en af styrker bag virtuelle influencers, at dem bag personen jo selv kan 

styre og bygge personen, så den matcher de brands de gerne vil samarbejde med.  

 

S: Ja. Det er jo helt klart en styrke fordi der er ikke noget som kommer som en overraskelse. Men 

omvendt kan jeg forskellige mig at folkene bag ikke går med til hvad som helst. Så hvis de gerne vil 

følge den fortælling de laver og virksomheden siger at den virtuelle influent skal gøre noget 

modstridende, så kunne jeg godt forestille mig, at de siger ”det kan ikke lade sig gøre”. Så jeg tror 

ikke at der er fri spilleplade, for så tror jeg ikke at det vil kunne fungere. Men helt klat. Der kommer 

jo ikke nogen overraskelser. Det er vigtigt at ”virkeligheden” ikke kampolere med det budskab de er 

afsender af.  

 

K: Ja. Samtidig kan man måske argumentere for, at lidt tungere budskaber og dagsordner kan få et 

andet liv gennem et medie som influencers, ligesom man ser med Lilmiquela, som er biseksuel.  

 

S: Ja de kan nå ud til nogle målgrupper, som det kan være svært for sådan nogle som f.eks. 

Sundhedsstyrelsen eller Rådet for Sikker Trafik, at nå ud til selv på de kanaler de er på for der er 

målgruppen ikke.  

 

F: Ja. Ser du noget i den her tendens med virtuelle influencers, som kunne være særligt interessant at 

dykke ned i?  

 

S: Jeg synes det her vi snakker om med at få adgang til en målgruppe som man måske ikke tidligere 

har haft adgang til, er interessant. Der er måske nogle muligheder som virtuelle influencers også kan 

udnytte. Der findes også hende som hedder Kvante Karina. Hun er en animeret figur, som er 

YouTube’er. Hun ligner ikke et menneske overhovedet, men det er de samme ting og tilgange som 

er på spil her. Hun har en YouTube kanal og er blevet født i samarbejde mellem Syddansk universitet 
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og et reklamebureau og os. Det var et projekt om at få kvantefysisk ud i skolerne, fordi det er ikke 

særlig sexet og er meget tungt og de unge mennesker er ikke interesseret i det. Så på den måde 

forsøgte vi at gøre det mere i øjenhøjde og forklare det på en måde så flere begynder at være nysgerrig 

på det. Det er det hun er sat i verden for. Havde der været en stor kommerciel interesse bag kunne 

man have videreudviklet på hende og hun kunne være online hver dag, man kunne stille hende 

spørgsmål osv. Det er jo den samme tilgang som LilMiquela.  

 

K: Mmm. Tænker du at der kan ligge en forskel i, om ved Kvante Karina tydeligt kan se at hun er 

animeret, hvorimod man ved nogle af de virtuelle influencers godt kan blive i tvivl om det er et rigtigt 

menneske. Nogle af billederne er så oprigtigt og så godt lavet.  

 

S: Ja præcis. Jeg tænker, at ja selvfølgelig er der en forskel. Men det kommer an på hvad det er for 

en målgruppe man gerne vil nå, hvor med Kvante Karina har man tydeligvis tænkt over, at det er til 

unge mennesker i folkeskolen i en vis aldersgruppe. Men det er faktisk meget interessant, for der 

findes også nogle virtuelle influencers, jeg tror det er i japan, CostPlay, hvor profilerne er meget 

animeret, men som tapper ind i trenden som er stor i Asien. Det ville ikke hitte her i Europa, så det 

kommer også meget an på kultur.  

 

F: ja, helt sikkert. Ved du hvem målgruppen er for LilMiquela?  

 

S: Hun er født af USA, så jeg tænker at de har haft et rimeligt internationalt perspektiv, men man kan 

også se, at nogle af de brands de samarbejder med er en målgruppe der ligger mellem 20-30 år og 

gerne nogle der er lidt first-movers. Det er helt klart flest kvinder der følger hende, men der er også 

mænd, men generelt er der jo flest kvinder på Instagram. Det er interessant at hun har fået en ’it’-

profil i hele den der fashion verden. Måske i har set at hun var med i en video for Calvin Klein, hvor 

hun kysser med en supermodel. Tit på hendes profil animerer de hende ind blandt rigtige mennesker. 

Men hun er jo også rigtig interessant ift. at have en holdning til tingene og tage et standpunkt.   

 

F: Indtil videre er vi stødt på Shudu, LilMiquela og den der baby, men er der andre virtuelle influenter 

profiler som er ved at komme frem?  
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S: Altså LilMiquela er en del af en treenighed, hvor det firma der står bag har to andre også. Barco 

og en lyshåret pige, så de er tre. Og så er der også en fra Japan og Singapore, som jeg ikke lige kan 

huske hvad hedder. Så der er nogle forskellige.  

 

F: Ja. Er det dit indtryk at det er hende LilMiquela der er baner vejen for…  

 

S: Det er i hvert fald dem der har flest følgere på verdensplan lige nu. Hun er også den der er skrevet 

mest om og hun er nok også lettest at relatere til ift. vores kultur. Noget andet der er interessant ift. 

os i norden er hende der hedder Isabella Løvengrip, en svensk influencer som har et kæmpestort 

bueaty brand også. Sidste år launcede hun en virtuel influencer profil, som hun kaldte Glabriel 

Løvengrip. Og det var så i forbindelse med at hun skulle tage sit indtog på det amerikanske marked. 

Profilen er der stadig, den er bare ikke aktiv, men man kan se at hun har kopierret nogle af de ting 

man har gjort med LilMiquela. Det blev launchet som om at hun var kunstig intelligens og hun var 

Isabellas digitale klon. Det er tydeligt at hun er tænkt som en måde at komme ind på det amerikanske 

marked og gøre sig selv interessant, for det er nok svært som svensker at komme ind på det marked.  

 

K: Mmm, ja.  

 

S: Det er et interessant fordi det er et eksempel på, hvordan man meget dedikeret kan bruge virtuelle 

influencers til et kommercielt formål.  

 

F: Hvor ser du hele den her tendens eller udvikling bevæge sig hen? Tror du, at virtuelle er noget der 

for alvor vil vinde indpas eller er det nærmere en ”dille”?  

 

S: Nej, jeg tror da nok, at det skal få et liv på en eller anden måde. Men jeg tror ikke at der kommer 

et giga marked og at Instagram bliver overtaget af virtuelle mennesker. Men jeg tror helt sikkert nok, 

at det kommer til at brede sig mere end det allerede har gjort nu. Og så tænker jeg også, at alt det her 

med kunstig intelligens vil komme frem når nogle knækker koden til at bruge det, så kommer der 

sikkert en bølge mere. Men der går nok noget tid. Også fordi jeg tror ikke at der er nogen der vil lade 

kunstig intelligens styrer sådan en profil 100%. I hvert fald sådan som det er nu, hvor man ikke kan 

styrer det særligt godt. Det der sker med kunstig intellegens er at de får adgang til hele internettet så 

f.eks. Microsoft’s chat robot begyndte at tale racistisk og den begyndte at være sexistisk. Men kunstig 
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intellegens kommer helt sikkert til at sprede sig og vi kommer til at se det, men der går lidt tid endnu 

tror jeg.  

 

K: Ja. Før talte vi om dem der stod bag LilMiquela og hvordan de har grebet hende an, men ved du 

hvem de er?  

 

S: Ja, de hedder Brud, som er en samling af 6 amerikanere, men dem der ligesom har startet det op er 

en fyr og en kvinde, hvor han er tidligere producer og agent og har lavet musik for andre, og kvinden 

har en kunstig intelligens profil eller det er i hvert fald sådan at de har iscenesat hende. Det hun har 

fortalt om sig selv er, at hun har rådgivet Obama om kunstig intellegens osv., men det kan godt være 

lidt svært at gennemskue, hvor meget der er fortælling. Men altså det er jo en samling af meget 

dygtige grafikere og kan forskellige kunstneriske ting.  

 

F: Ja helt bestemt. Tror du at motivationen for at gå ind og følge en af de her virtuelle influencers er 

den samme som når man følger menneskelige personer. Eller bærer det præg af nysgerrighed for, 

hvad eller hvem de der virtuelle influencers er.  

 

S: Det tror jeg helt sikkert, at det var til at starte med. Og for dem der ikke har hørt om det før, er det 

jo stadigvæk. Men for 1,5 år siden hvor jeg fik øjnene op for den her tendens der var der mange af de 

kommentarer der lå inde på opslagene, som handle meget om ”er du virkelig eller hvad er du”.  

 

F: som du siger kan det måske skyldes at dem bag ikke var så klare i spyttet til at starte med  

 

S: Nej lige præcis. Selvfølgelig kommer der stadig sådan nogle kommentarer, men det jeg lige har 

været inde og kigge på, der er der ikke lige så meget af det. Derimod skriver folk sådan noget som 

”cool outfit” og sådan noget.  

 

F: Ja, så de faktisk går ind og interagere med den her profil på samme måde som de ville interagere 

med virkelige mennesker.  

 

S: Ja faktisk. Men de har jo også bygget et lag ekstra på. Inde på profilen kan man se, at hun tit i 

hendes bio linker til kommercielt foretagende, hvor hun engang imellem har en taske eller bikini, og 
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så laver de samarbejder med forskellige rigtige kunstnere og mennesker. På et tidspunkt så jeg at der 

var en perletaske, og så laver de en særlig udgave til hende LilMiquela, og så sælger de f.eks. 20 

eksemplarer og så kan man købe det derinde. Så de er meget bevidste om, at det skal være lidt 

eksklusivt og det skal være kun for dem der lige ser det og følger med, man skal være hurtig og det 

er limited edition. Altså de er meget bevidste om, hvad det kan gøre – at det ikke bare skal være sådan 

en mega kommerciel platform og nu presser vi bare 400.000 af de her tasker ud til alle dem der er 

interesseret.  

 

F: Nej hun skal ikke nødvendigvis ramme alle, og have alles værdier og interesser for at nå så mange 

som muligt.  

 

S: Nej overhovedet ikke. Der er en meget klar strategi bag. Det er jeg sikker på.  

 

F: Ja. Det er vildt at forestille sig at sådan en virtuel influencer har potentiale til at være på lige fod 

med et rigtigt menneske.  

 

S: Men altså det er jo en virtuel fortælling. I har sikkert set SKAM begge to, og de var jo faktisk ret 

langt fremme ift. at bruge de sociale medier til at understøtte det der skete på skærmen når de sendte 

de der serier. Så alle de der profiler og menneskerne bag de havde jo deres egne sociale profiler, hvor 

de i virkeligheden kom til live, og agere som deres skam profil. Og det gjorde de sku ret godt, og det 

fik de garanteret mange ekstra følgere på. Folk synes at det var fedt at den der historie og fortælling 

kom til live i et andet medie, som man jo er meget velbevandrede i. Men samtidig vidste man jo godt, 

at det var skuespillere stadigvæk. Så det er igen det der med gennemsigtighed. Så længe vi ved hvad 

det er, så synes vi, at det er ret fedt fordi det er en god historie og der er noget nerve i det og de har 

fat i nogle emner som vi interessere os for osv. så jeg tror mere, at man skal se det som, at det er en 

måde at fortælle historie på – en anden måde. På et tidspunkt eksperimenterede man også med at lave 

sådan nogle SMS-bøger. Forelagsbranchen har være en lille smule i krise, men nu er der jo kommet 

lydbøger som er det store nye og kommercielle potentiale. Men inden man ligesom er kommet dertil 

eksperimenterede man med SMS-fortællinger. Så fik man en lille bid tilsendt i en SMS hver dag. Det 

er bare for at sige, at den der eksperimenteren med, hvordan vi kan bruge forskellige platforme og 

kanaler til at skabe en fortælling. For vi vil jo stadig gerne læse bøger og have en god historie, og vi 

går jo ind og ser film i biografen osv. og der ved vi jo godt at det er skuespillere. Så, så længe vi ved 
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det, så gør det ikke så meget. Og det er jo nogle af de samme redskaber som man bruger inden for det 

her, men så er der slevfølgelig bare nogle flere dimensioner på fordi de også kobler det sammen med 

rigtige mennesker, sammen med virksomheder osv.  

 

K: Ja. Hvorfor tror du egentlig at de kobler det sammen med rigtige mennesker. Er det for at få det 

til at se mere virkeligt ud? Nu siger du jo, at vi forbrugere jo godt ved at det ikke er ægte, så hvorfor 

blande hende sammen med virkelige mennesker?  

 

S: Det tror jeg er med til at give lidt mystik og nerve i det. Og også fordi det får os til at tænke ”okay! 

Har de virkelig fået den der kendte person til at stille op med hende”. Det er jo ikke nobodies de laver 

de der billeder med, så der skal også noget til. Det er nok med til at skabe….  

 

K: Skabe noget WOW?  

 

S: ja, helt klart.  

 

K: Fedt! Amen det er så spændende alt det her.  

 

F: Ja virkelig. Tusind tak! Tak for alle dine spændende pointer.  
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BILAG 5 – EKSEMPLER FRA ANALYSEDEL 5.1.2 - AKTANTER I MIQUELAS 
HISTORIE  
 
Eksempel på objekter (anerkendelse, kæreste, musikkarierre, mærkesager):  
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Eksempler på hjælpere (Anne Vest, House of Intuition):  
 

            
 
Eksempler på modtager (Trans Lifeline):  
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BILAG 6 – INFLUENCER-BRAND-FIT MODEL  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Kilde: Egen tilvirkning, Influencer-brand-fit model  
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BILAG 7 – EKSEMPLER FRA ANALYSEDEL 5.1.3 - INDHOLDS- OG 
NYHEDSKRITERIER  
 
Eksempler på de journalistiske nyhedskriterier sammenkoblet med Haugs (2015) andet kriterium:  
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 158 af 166  
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Eksempler på Haugs (2015) tredje kriterium:  
 

         
 
Eksempler på Haugs (2015) fjerde kriterium:  
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BILAG 8 – EKSEMPLER FRA ANALYSEDEL 5.2 - AUTENTICITET  
 
Eksempler på brugen af tegnsætning:  
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Eksempler på lydskrift og alternative skrivemåder:  
 
 

         
 
 
 
 
Eksempler på billeder fra virkelige lokationer og sammen med virkelige berømtheder:   
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Eksempler på inddragelse af populært indhold på Miquelas profil: 
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BILAG 9 – EKSEMPLER FRA ANALYSEDEL 5.3 - IDENTIFIKATION  
 
 
Eksempler på Miquelas respons og interaktion med følgere:  
 
Positive kommentarer som Miquela besvarer:  
 

    
 

    
 
 
 
Negative kommentarer som Miquela ignorerer:  
 
 

    
 

     
 
 
 



 165 af 166  

Eksempler på personificering i indhold på Miquelas profil  
 

 
 
 
Eksempler på indhold med miljønærhed på Miquelas profil  
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Eksempler på indhold med relevans på Miquelas profil  
 

     


