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Abstract 
 
The aim of this master’s thesis project is to explore young adolescents’ advertising literacy in relation to 

native advertising on social media, as there is a current gap in the existing literature on children as 

online consumers and their understanding of emerging advertising formats, specifically native 

advertising. Native advertising is a format that is seamlessly integrated into the platforms to a point of 

which the difference between organic and paid content is indistinguishable. Children and adolescents 

are increasingly becoming online consumers, given their growing purchasing power and media 

consumption. Studies show than children and adolescents are spending numerous hours a day online, 

making them an attractive target group for companies and advertisers.  

 

This study is based partially on qualitative in-depth interviews with Danish adolescents to provide 

insights in their abilities in distinguishing and understanding native advertising in context with social 

media. The study also includes a nethnographic study that was conducted to explore the exposure of 

native advertising on three popular social media platforms: Instagram, YouTube and TikTok. The thesis 

has an interdisciplinary approach, which means that the primary data is supported by an extensive 

theoretical foundation on children’s media and consumer culture as well as their advertising literacy. 

The results of the study suggest that young adolescents aged 12 to 15 have a broad understanding of 

advertisers’ selling intent on social media. The participants were able to identify many types of native 

advertising based on multiple variables including brand knowledge. However, the study showed a 

significant blind spot for the cursors that mark the advertising intent. The participants had inconsistent 

literacies related to the markings of the advertisements, e.g. “partnership” and “sponsored”, whereas 

cursors with more colloquial language improved the overall advertising literacy, suggesting a significant 

misunderstanding of the concepts used online. As expected, the advertisements’ persuasive intents 

were not comprehended by the participants, as they lack understanding of the brands’ wish to create 

long-lasting brand relations with strategically chosen targets. Other findings show a correlation between 

adolescents and influencer marketing that notably decreases their ability to critically assess commercial 

messages. The participants that had existing virtual relationships with the influencers included in the 

study had little to no understanding of the advertisements, due to the interpersonal peripheral 

friendships. Compared to existing literature, this study does not find any correlation between the child’s 

age and its level of advertising literacy. Rather the advertising literacy is seemingly based on other 

factors such as media experience and brand knowledge. This study provides valuable insights for both 

marketers, parents, teachers, ombudsman et cetera. Further, the study can be useful for scholars to 

further research children’s advertising literacy in relation to online advertising formats. 
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Ordliste 
For at give læseren den bedst mulige oplevelse med denne afhandling, anbefales det at have kendskab 

til begreberne i følgende ordliste. Begreberne vil løbende blive redegjort for løbende, ordlisten 

inkluderes blot for at give læseren et overordnet overblik.  

 

Abonnent  En person, som følger en bruger på YouTube 
Blog  En personlig side på internettet, en online-dagbog 
Blogger   En person, der skriver og skaber materiale til en 

hjemmeside eller blog 
Challenge  Videoer som har en call-to-action, herunder en bestemt 

dans, sang eller fysisk udfordring 
Følger  En eller flere personer, som følger en given bruger på de 

sociale medier  
Fulgte  Den eller flere personer, som brugeren selv følger på de 

sociale medier 
Following (TikTok)  Et nyhedsfeed på TikTok, hvor indholdet kun kommer fra 

fulgte brugere 
For You (TikTok)  Et nyhedsfeed på TikTok, hvor indholdet er baseret på 

kunstig intelligens 
Hashtag  Et ord eller udtryk med tegnet # foran, brugt på de sociale 

medier til at gøre ordet eller udtrykket søgbart for andre 
Influencer  En person der har mange følgere på de sociale medier, og 

som evt. betales for at reklamere (indirekte) for et 
produkt, et budskab el.lign. i sine opslag 

Instagram  Et foto- og videobaseret socialt medie ejet af Facebook 
Kanal  En brugers profil på YouTube  
Kommercielt indhold  Betalt indhold, som vises på de sociale medier 
Likes  Synes-godt-om tilkendegivelse 
Memes  Internetfænomen hvor billede, video eller tekst bliver 

forvredet med satirisk, humoristisk intention  
Nyhedsfeed  Hvor det nye, delte indhold på de sociale medier 

publiceres 
Regulært indhold  Det ikke-kommercielle indhold, som private brugere deler 
TikTok  Et nyere videobaseret socialt medie ejet af kinesiske 

ByteDance 
TikTok’er  En bruger på TikTok 
Vlog  En video-dagbog 
Vlogger  En video-blogger (se blogger) 
YouTube  Et videobaseret socialt medie ejet af Google 
YouTuber   En bruger på YouTube 
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1. Indledning 

1.1 Vidensfelt  

 

Medielandskabet har ændret sig markant siden internettets fremmarch, og især i dag spiller internettet 

en afgørende rolle i forbrugernes private og offentlige liv. Forbrugerne er mere end nogensinde til 

stede online; ifølge DataReportal (2020[a]) bruger 98 % af danskerne internettet, og andelen af 

danskere i alderen 12 og derover, der dagligt bruger sociale medier, lå i 2019 på 78 % 

(Medieudviklingen, 2019). Forbrugernes stigende interesse for og brug af de digitale medier har ledt til 

en helt ny generation af forbrugere, nemlig “the digital natives” (Čut, 2017; Joy, 2012) eller “de digitale 

indfødte”. Disse forbrugere har fra deres barndom interageret med moderne teknologier og har fået 

erfaring med at navigere det digitale landskab (Čut, 2017). Brugerne har langsomt erstattet de 

traditionelle medier til fordel for de digitale teknologier (Medieudviklingen, 2019), hvorfor også 

virksomhederne har haft behov for at tilpasse sig de nye medietyper. Det digitale landskab har i højere 

grad skabt nye muligheder og udfordringer for virksomhederne. En af de vigtigste muligheder, som 

internettet har lagt grund for, er online markedsføring.  

 

Online markedsføring tillader virksomhederne at tilgå nøjagtigt segmenterede målgrupper med 

relevant indhold meget nemmere end førhen. I januar 2020 bestod antallet af online brugere af 4,54 

milliarder mennesker (DataReportal, 2020[a]), hvorfor internettet stadig i allerhøjeste grad anses som 

værende en betydelig mulighed for virksomhedernes til at tiltrække og fastholde kunder (Priyanka, 

2012). Forbrugerne er desuden til stede på adskillige platforme (og dermed kommunikationskanaler) 

samtidigt, herunder smartphones, tablets og bærbare computere via sociale medier (Medieudviklingen, 

2019). Tidligere var online markedsføring primært baseret på display advertisements, så som tekst-, 

banner- og pop-up ads (Ryan, 2014). I dag er brugerne i højere grad opmærksomme på det 

reklamerede indhold, og mange brugere har endda installeret ad blockers på deres enheder for at 

undgå uønskede reklamer (Gottfried, 2015). Ad blockers forhindrer og fjerner displayreklamer i at opstå 

på hjemmesider (Techopedia, n.d.). Da mange kanaler har ført til et fragmenteret marked, som 

medfører en skærpet konkurrence mellem virksomhederne. For at fange brugernes opmærksomhed 

har virksomhederne måtte tilpasse deres kommunikation med nye formater (Gottfried, 2015).  
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De nye reklameformater er ofte mere diskrete end tidligere for at forhindre negative kunderelationer til 

brugerne (Ryan, 2014). Denne praksis kaldes native advertising, eller integreret reklame, og er 

kendetegnet ved at være reklame, som ligner det omliggende ikke-kommercielle indhold (Gottfried, 

2015; Content Marketing Institute, 2019). Native advertising bliver defineret som værende betalt 

reklame, der matcher form, funktion og fornemmelse af det indhold, der allerede findes på det 

medium, reklamen optræder på (Native Advertising Institute, n.d.). Dermed ligner det reklamerede 

indhold det format som allerede findes på brugerens enheder. På de sociale medier optræder native 

advertising især som værende sponsorerede indlæg, der er skabt til at ligne resten af netværkets opslag 

(Content Marketing Institute, 2019; Campbell & Marks, 2015). Native advertising er dermed et tvetydigt 

reklameformat, som reducerer brugernes evne til at identificere det reklamerede indhold. Brugernes 

reklameforståelse (også kaldt advertising literacy) er, som konsekvens af de nye 

kommunikationsformater, svækket (Lawlor, Dunne & Rowley, 2016). Litteraturen på reklameforståelsen 

af native advertising er fåtallig. Især børn og unge har udfordringer med forståelsen og identificeringen 

af reklameret indhold, idet grænsen mellem reklame og underholdning i stigende grad sløres (Folkvord 

et al., 2019).  

 

1.2 Problemfelt  

 

Tidligere studier på børn og unge som forbrugere, har anset børnene som værende inkompetente 

væsener uden nogen væsentlig købekraft. I dag er barnet rettere anset som et socialt ligestillet væsen 

med egne kompetencer. Det moderne barn har dermed fået en vigtigere, influerende rolle i familierne 

og har som led i digitaliseringen fået en betydelig købekraft (Tufte, 2007; Gram, 2007), hvor barnet 

blandt andet har egne penge til rådighed (herunder eget Visa-kort). De fleste børn har i dag egen 

mobiltelefon, tablet og pc fra en tidlig alder, som har gjort dem til digitale forbrugere på godt og ondt. 

Børn er desuden i stigende grad blevet en vigtig målgruppe i markedsføring, da de gennem de digitale 

medier er blevet nemmere at få kontakt til. Sociale medier er en stor del af børn og unges sociale og 

kreative hverdag (Folkvord et al., 2019). Disse medier, herunder diverse hjemmesider og applikationer 

(apps), gør det muligt for børnene selv at skabe og dele indhold med deres virtuelle omgangskreds 

(Haenlein & Kaplan, 2010). Især er visuelle platforme som Instagram, YouTube og TikTok populære 

medier for unge i alderen 8-15; med mere end 77 % af alle unge i alderen 8-11 år bruger platformene 

ugentligt (Ofcom, 2019). Nyere forskning viser, at op mod 85 % af svenske børn i alderen 9-12, ikke 
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involverer forældrene i, hvad de laver på internettet (Ungar och Medier, 2017). Indholdet på netop 

disse platforme er baseret på user-generated content, som henviser til at brugerne selv er skabere på 

platformen. En stor del af indholdet på de sociale medier er i dag annoncørbetalt. Det betyder at 

forskellen mellem annoncørernes og brugernes indhold sløres, hvilket påvirker evnen til at gennemskue 

hvornår indholdet er betalt.   

 

Forskning i børns forbrugeradfærd peger på, at selv meget unge børn kan genkende og huske brands, 

hvilket kan have indflydelse på barnets fremtidige brandpræferencer (Ji, 2002). Til gengæld findes der 

på nuværende tidspunkt meget lidt information om barnets forståelse og forhold til det reklamerede 

indhold fra selvsamme brands. Baseret på ovenstående videns- og problemfelt vil denne afhandling 

fokusere på fænomenet native advertising og dets møde med unge teenagere. Denne afhandling 

undersøger, hvordan native advertising påvirker reklamegenkendelsen- og forståelsen for børn i 

alderen 12-15 år, ud fra følgende problemformulering: 

 

 

Hvordan forstår unge danske teenagere native advertising på sociale medier, og kan de skelne mellem 

native advertising og andet online indhold? 

 

Undersøgelsesspørgsmål 

 Hvordan ser eksponeringen af native advertising ud på de sociale medier?  

 I hvilket omfang er unge teenagere i stand til at identificere native advertising på de sociale 

medier? 

 I hvilken grad kan unge teenagere forstå intentionen bag native advertising? 
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1.3 Afgrænsning 

 

Formålet med denne afhandling er at undersøge unge teenageres reklameforståelse af native 

advertising på de sociale medier, herunder TikTok, YouTube og Instagram. Afhandlingen har fokus på de 

12-15-årige danske unge (se også afsnit 3.2.1.4). Denne afhandling vil derfor undersøge, hvordan et 

nyere fænomen som native advertising bliver mødt og behandlet de unge teenagere. Valget af de 12-

15-årige er begrundet i deres høje læsedygtighed samt deres store erfaring med digitale medier. Det 

blev valgt med hensigt på at højne deltagernes interesse i afhandlingens emne samt give dem 

muligheden for rent praktisk at læse sig frem til reklamerne (Rozendaal et al., 2011). Fokusset på unges 

forhold til medielandskabet er relevant, da forskellen mellem online og offline tilstedeværelse i højere 

grad sløres i dag.  

 

Nuværende forskning på børn og unges mediebrug har svært ved at holde sig ajour på udviklingen af 

nye platforme, reklameformater og online trends. Det betyder, at der er huller i forskningen hvad angår 

nye, disruptive medieformer og deres indflydelse på børn og unge. Tidligere har forskning primært haft 

fokus på børns forståelse af tv-reklamer og traditionelle displayreklamer online, oftest har henblik på 

barnets spisevaner og sundhed. Forskningen på barnets generelle forståelse af integreret reklame er 

stadig mangelfuld, især i relation til native advertising. Det nuværende mediebillede giver anledning til 

at undersøge børn og unges reklameforhold, da denne målgruppe i høj grad har bevæget sig online. 

Den forskning, som tidligere har bevæget sig ind på emnet af reklameforståelse, har fokuseret på 

udviklingen og konsekvenserne af reklamer snarere end forståelsen (Buijzen et al., 2010). Der er i 

afhandlingen inkluderet teori relevant for problemfeltets fokus, samt teori som bidrog til at sætte 

rammen for opgaven. I nogle tilfælde er der inkluderet teori fra andre nationaliteter, hvorfor en vis 

kulturel forskel skal overvejes. Det gælder blandt andet statistik fra Ungar och Medier, som et statistisk 

overblik fra 2017 udarbejdet af det Svenske Medieråd, idet der ikke findes lignende, opdaterede 

statistikker på danske unge (Operate, 2014). Tallene inkluderet i de svenske undersøgelser antages at 

være mindre omfattende, end hvad man ville finde i Danmark, til trods for at man kan anføre at der i 

Danmark udvises en mere afslappet tilgang til børneopdragelse (Gunge, 2014). Afhandlingen vil sågar 

forsøge at bidrage til forskningen i unge teenageres reklameforståelse og finde data der vil være 

relevante for flere aktører, herunder forældre, lærere, forbrugerombudsmand, markedsførere med 

flere.  
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2. Teoretisk fundament 
 

I følgende kapitel vil det teoretiske fundament blive lagt. Kapitlet er struktureret omkring to teoretiske 

områder, medieforskning og børns forbrugerkultur. De to emneområder lægger grundlaget for 

problemfeltets fokus på danske unge teenageres forståelse og evne til at identificere native advertising 

på de sociale medier.  

 

Kapitlet starter med at redegøre for det nuværende mediebillede, hvor især sociale medier har en 

betydningsfuld rolle. Dertil følger en gennemgang af markedsføring på sociale medier, samt hvordan 

denne markedsføring i dag henvendes til børn. Dette afsnit skal bidrage til projektets fokus på native 

advertising, samt sætte rammen for, hvor barnet eksponeres for denne kommunikationsform. Anden 

del af det teoretiske grundlag fokuserer på danske børns socialisering, deres forbrugerkultur samt deres 

forståelse af native advertising. Disse afsnit tager primært afsæt i hollandske og belgiske studier af 

børns onlineadfærd og reklameforståelse, som er førende indenfor forskning på børns forhold til 

reklamer. Afsnittet bidrager til afhandlingens underspørgsmål ved at give indblik i den nuværende viden 

om børns reklameforståelse og deres evner til at identificere reklameret indhold online.   

 

 

 

2.1 Medieforskning 

 

Følgende afsnit vil tage udgangspunkt i det nuværende mediebillede. Afsnittet vil give et indblik i hvilke 

medier, der især bruges af unge forbrugere. Derudover vil der redegøres for tre platforme, TikTok, 

Instagram og YouTube, som er omdrejningspunkt for opgaven.  

 

2.1.1 Sociale medier 

 
Medielandskabets ændring har specielt haft indflydelse på, hvordan virksomhederne kommunikerer 

med brugerne. Tidligere var internettet anset som en slags digital encyklopædi, som blev brugt til at 

opsøge information og andet udgivet materiale (Kaplan & Haenlein, 2010). Siden omkring 

årtusindeskiftet blev internettet mere kollaborativt med internettets version 2.0 (kaldt Web 2.0) 
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(O’Reilly, 2005; Nyboe & Grønning, 2015). Web 2.0 har haft en betydelig indflydelse på brugernes 

digitale adfærd og har gjort det muligt for brugerne at blive medproducenter på det indhold, de selv 

opsøger på internettet (O’Reilly, 2005). Kaplan & Haenlein (2010) definerer sociale medier som 

internetbaserede platforme, der bygger på samme ideologi og teknologi som Web 2.0, og som muliggør 

interaktion og kreation af såkaldt user-generated content. Det vil sige, at brugerne gennem virtuelle 

fællesskaber kan indgå i samarbejder og dialog med ligesindede og dele indhold gennem private og 

offentlige digitale kanaler.  

 

Digitaliseringen har gjort det muligt for brugerne selv at kommunikere med hinanden og gennem de 

sociale medier dele indhold på tværs af landegrænser (boyd & Ellison, 2007; Williams et al., 2012). Det 

indhold som brugerne møder og selv deler på de sociale medier er primært skabt til at dele oplevelser, 

meninger, information og underholdning (Whiting & Williams, 2013). Ifølge Whiting & Williams (2013) 

benytter brugerne de sociale medier til at interagere med hinanden, søge efter information, 

underholdning, tidsfordriv, afslapning og for bekvemmelighedens skyld.  

 

 

2.1.2 Populære sociale medier 

 

De mange forskellige sociale medier føder ind i brugernes interesse om at kunne bruge og deltage på 

forskellig vis og i forskellig sammenhæng. Valg af medium kan have stor indflydelse på brugerens 

ageren og aktivitetsniveau (Lawlor, Dunne & Rowley, 2016). Der sondres mellem de forskellige 

platforme, da deres præmis er forskellig. Denne pointe er relevant at påpege, da det understreger 

brugernes behov og ønske om at befinde sig på flere platforme samtidigt. Nogle medier er designet til 

at fordre mere sammenhold og fællesskab ved at skabe en platform, der er fokuseret på at opretholde 

og bygge relationer gennem såkaldte sociale netværkssider (Kaplan & Haenlein, 2010). Derfor er denne 

slags medie mere centreret omkring underholdningen og den sociale interaktion. Andre platforme er 

mere fokuseret på muligheden for at dele oplevelser, information og indhold. Disse platforme kaldes 

content communities, hvor brugeren deltager aktivt i at skabe og dele indhold, som for ham er relevant 

(Kaplan & Haenlein, 2010).  

 

Denne afhandling har fokus på unge i alderen 12-15, hvorfor følgende afsnit vil tage afsæt i denne 

målgruppe, deres interesser og valg af platforme. Danske børn og unge er især aktive på de visuelle 
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platforme YouTube, TikTok og Instagram, som er karakteriseret som værende gratis content 

communities (Medieudviklingen, 2019; Ofcom, 2019). Omdrejningspunkt er derfor video- og 

fotografibaseret indhold. Følgende afsnit vil redegøre for de tre platforme og deres virke.  

 

2.1.2.1 Instagram 

 

Instagram er et socialt medie baseret på user-generated content i form af foto- og videoindhold. 

Billederne kan redigeres og deles med brugernes netværk med kommentarer, hashtags og 

geoplaceringer. Gennem platformen kan brugerne interagere og synes godt om hinandens delte 

indhold. Brugerne kan desuden følge og blive fulgt af andre brugere, uanset om det er personer i deres 

eget reelle netværk eller fremmede. Brugerne kan indstille deres netværkspræferencer, så delingen af 

indhold forbliver enten offentlig eller privat. Instagram er aldersbegrænset, hvilket betyder at børn 

under 13 år ikke må oprette profil på siden. Til trods for restriktionen viser undersøgelser, at mange 

forældre alligevel tillader deres børn at oprette en profil, før de er 13 år, eller at barnet selv indtaster et 

andet fødselsår ved oprettelsen (Ofcom, 2019).  

 

Instagram blev opkøbt af Facebook, Inc. i 2012 (Rusli, 2012) og som markedsføringskanal minder 

Instagram en hel del om moderselskabets, og softwarevirksomhederne kan endda bruge deres 

brugerdata fra Facebook og implementere dem i deres kampagner på Instagram (Bengtson, n.d.). 

Reklamerne på Instagram matcher formen og fornemmelsen af det omliggende indhold på platformen 

og forstyrrer dermed ikke brugerens oplevelse. Annoncerne har samme visuelle udtryk som det 

organiske indhold, men adskiller sig ved at have markeret ”sponsoreret” eller ”paid partnership” i 

øverste hjørne (Stewart, 2019). Disse markeringer er de eneste, som fremhæver at indlægget er 

annonceret. I 2018 nåede Instagram 1 milliard brugere (Instagram, 2018) og blev dermed en af verdens 

største sociale medieplatforme. Platformen er desuden blevet en af de vigtigste og mest relevante 

markedsføringskanaler for virksomheder, givet det høje bruger- og engagementniveau (René, 2020). 

Instagram bruges desuden også af brugerne selv til at undersøge virksomhedernes produkter og 

services. Ifølge Facebook (2019) brugte 83 % af brugerne platformen til at finde og udforske nye 

produkter og services, hvilket indikerer at Instagram kan have en positiv indflydelse på 

virksomhedernes kundeforhold. Omtrent 71 % af de 1 milliard brugere er under 35 år (DataReportal, 

2020[b]), hvorfor det for virksomhederne er et passende medium at bruge til at få kontakt til de yngre 

målgrupper.  



 

 

 

13 

2.1.2.2 YouTube  

 

YouTube er den største videoportal med mere end 1,9 milliarder brugere (DataReportal, 2020[c]), hvis 

indhold også baseres på user-generated content. Platformen indeholder alle genrer af 

videounderholdning, herunder film, tv-serier, leg, e-sport, musik, videoblogging (også kaldt vlogging) 

m.m. På YouTube kan brugerne interagere gennem videoernes kommentarspor, men der er ikke 

samme sans for fællesskab og netværksdannelse som på ovenstående eksempel med Instagram 

(Folkvord et al, 2019). Rettere end fansider eller online grupper kan brugerne på YouTube abonnere på 

”kanaler” og blive notificeret, når disse brugere lægger nyt indhold op (Taylor et al., 2011). Indholdet på 

YouTube kan desuden ses uden profil, hvilket adskiller platformen fra de fleste andre sociale medier. På 

mediet interagerer brugerne ikke med deres omgangskreds, men rettere med fremmede videoskabere- 

og seere, hvilket også adskiller sig fra de resterende platforme i medielandskabet. Til trods for distancen 

mellem bruger og videoskaber, udvikles der stadig et relativt højt niveau af tillid (Paek et al., 2011; 

Folkvord et al., 2019). Brugerne introduceres til nyt videoindhold gennem kunstig intelligens, der med 

algoritmer foreslår relateret indhold til den individuelle bruger. Disse anbefalinger er ofte baseret på 

big data, web-tracking og andre dataindsamlingsmetoder om brugerens online adfærd (Flyverbom & 

Madsen, 2015). Denne algoritme har dog været under stor kritik, da der i mange tilfælde anbefales 

harmfuldt og generende indhold til yngre seere (Stokel-Walker, 2019). 

 

YouTube er den mest populære streamingplatform i Danmark (Medieudviklingen, 2019) og er især 

populær blandt børn og unge. Platformen er den mest populære online platform blandt de 9-12 årige 

(62 %), stort set ligeligt fordelt blandt piger og drenge (Ungar och Medier, 2017). Også her er der et 

stort potentiale for virksomhederne i at få kontakt til de yngre målgrupper. Virksomhederne deltager 

derfor aktivt på YouTube, hvor de selv kan lægge videoer op eller annoncere gennem programmatiske 

annoncer, herunder såkaldte pre-roll ads (videoannonce der afspiller inden videoens begyndelse), 

bumper ads (annoncer under en video, som en slags reklamepause), og in-display ads (som ligner den 

klassiske bannerannonce) (Oetting, 2019). Andre markedsføringstiltag, som især er fremtrædende på 

YouTube, er sponsorerede og affilierede indlæg i videoerne.   

 



 

 

 

14 

2.1.2.3 TikTok  

 

TikTok er et af verdens hurtigst voksende sociale netværk. Tidligere hed appen Musical.ly, men blev 

rebrandet til TikTok i 2018, som del af et opkøb fra det kinesiske selskab ByteDance (Jennings, 2019a). I 

Kina hedder appen Douyin, som har 800 millioner aktive månedlige brugere. Det antages, at der på er 

500 millioner månedlige aktive brugere på TikTok (Hermann, 2019; Yang, 2018). Til sammenligning har 

Instagram som nævnt 1 milliard aktive brugere, hvilket gør TikTok til en af verdens største platforme. 

 

Mediet er ligesom ovenstående eksempler også gratis og baseret på user-generated content; videoerne 

kan derfor ses, laves og skabes af brugerne selv. Omdrejningspunktet for appen er, at brugerne skaber 

kreative, korte videoer fra deres smartphones, rettere end egentlige videokameraer (Jennings, 2019a). 

Videoerne adskiller sig fra andre sociale medier ved at simplificere videoredigeringen og gøre det muligt 

at kunne inkorporere musikklip, filtre, klistermærker og andet videotilbehør. Videoerne er kendetegnet 

ved musik og ved at være meget korte (ofte 15 sekunders varighed). Appens teknologi gør det muligt 

for brugerne at gøre mest mulig brug af de relativt få sekunders video. Brugerne kan desuden 

interagere med andre brugere gennem likes, kommentarspor, privat beskeder, følgen med mere. 

Platformen er især kendt for mængden af lip sync videoer (hvor der mimes til musik), men videoerne 

udgør også dans og almindelig videoblogging (Perez, 2019). Videoerne grupperes gennem hashtags, 

som ofte refererer til diverse udfordringer og memes (internet fænomen med humoristisk intention), 

der også er en essentiel del af platformens virke (Perez, 2019). I en social mediekontekst ligner TikTok 

de andre medier, men TikTok er baseret helt på kunstig intelligens. Nyhedsfeedet er baseret på kunstig 

intelligens, som kontinuerligt viser brugeren nyt indhold. Også nyhedsfeedet er altså repræsenteret 

med indhold fra andre profiler, som er anbefalet brugeren gennem algoritmer og som aldrig løber tør 

for indhold. Det betyder, det viste indhold i langt højere grad baseret på fremmede end brugerens 

egentlige netværk, som ellers er kutymen på de øvrige sociale medier (herunder Facebook venner og 

Instagram følgere).  

 

TikTok var den sjette mest brugte app i Danmark i 2019 (Priori Data, 2019). Ifølge DRs Medieudvikling, 

bruger 20 % af unge i alderen 9-14 dagligt TikTok, hvor den generelle andel af befolkningen ellers er 1 % 

(Medieudviklingen, 2019). Generelt er brugen fordelt ligeligt på tværs af kønnene (Ofcom, 2020). 

Appens popularitet baseres især på det faktum, at man helt gratis kan indgå i udfordringer, duetter, 

danse-memes og andre internetfænomener, der har potentiale for relativt nemt at gå viralt og dermed 

give brugeren mulighed for at opnå stor internetpopularitet (Ucciferri, 2020). Udfordringerne (også 
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kaldt challenges) er appens mest populære fænomen og betyder, at brugeren skal opfylde nogle krav, 

herunder enten en bestemt dans, sang, situation eller lignende, og dermed dele dem med netværket 

gennem et bestemt hashtag. 

 

Platformen er stadig relativt ny, og det er ikke meget længe siden, at reklame først blev tilladt på siden 

(Perez, 2019). Derfor er der relativt få virksomheder til stede på platformen, især hvis man kigger på 

Skandinavien. Virksomhederne er dog ved at få øjnene op for platformens mange muligheder grundet 

det store kundepotentiale. Som sagt er appen bygget på kunstig intelligens, som igen føder ind i den 

moderne online markedsføringspraksis. Nuværende kommerciel kommunikation på mediet udformer 

sig som branded content, sponsorerede indlæg og professionelle partnerskaber. Ligesom på Instagram 

kan det reklamerede indhold være markeret ved et hashtag. Markedsføring gennem TikTok er ikke 

reserveret kun til virksomhederne, men også kendisser bruger appen til at markedsføre ny musik, 

produkter, danse med mere.  

 

 

2.1.3 Sociale medier i et virksomhedsperspektiv 

 

De tre ovenstående sociale medier er gratis at bruge og oprette sig på. Det siges, at hvis platformen er 

gratis at bruge og oprette sig på, må brugerne betale med en anden form for valuta. I moderne 

forretningsperspektiv betyder det, at brugerne oftest betaler med deres online adfærd (Plesner & 

Husted, 2020). Denne adfærd bruges til at skræddersy markedsføringsinitiativerne til segmenterede 

målgrupper og derigennem skærpe kommunikationen (Plesner & Husted, 2020). 

 

 

2.1.3.1 Markedsføring på sociale medier 

 
Det er dermed ikke kun den almindelige forbruger, der gør brug af de digitale platforme og sociale 

medier. I forhold til tidligere er brugerne i dag altid online. De er forbundet til deres omgangskreds hele 

tiden gennem deres telefon, computer, armbåndsure og andre digitale enheder (Nyboe & Grønning, 

2015). Det betyder, at virksomhederne i bredere omfang kan møde potentielle kunder på de sociale 

netværkssider og tage del i forbrugerens købsproces på et tidligere stadie end førhen (Helnæs & 

Nielsen, 2017; Solomon et al., 2016).  
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Tidligere var den generelle opfattelse indenfor kommunikationsteori, at den mest effektive måde at 

modtagernes opmærksomhed på var gennem massekommunikation (Sepstrup & Fruensgaard, 2011). 

Først en del år senere blev modtagerens rolle i kommunikationsprocessen betydningsfuld og 

menneskets adfærd ansås som værende essentiel for kommunikationsbudskabets succes (Sepstrup & 

Fruensgaard, 2011). Massekommunikation ser i den traditionelle forstand helt bort fra de kontekstuelle 

sammenhænge, som modtageren befinder sig i ved mødet med kommunikationsproduktet. I den 

klassiske kommunikationsproces er individet påvirket af kommunikationsproduktet gennem indhold og 

medievalg, som ultimativt leder til en eller anden form for ageren (Sepstrup & Fruensgaard, 2011). På 

de traditionelle medier er der stadig i høj grad tale om segmenteret massekommunikation, hvor der på 

de ikke-traditionelle medier (herunder sociale medier) er lagt grund for mere interpersonel 

kommunikation (Sepstrup & Fruensgaard, 2011). Det betyder, at de reklamer som blandt andet ses i tv, 

ikke nødvendigvis er relevante for målgruppen, hvorimod online markedsføring har muligheden for at 

tilpasse og skræddersy kommunikationen til deres segmenterede målgruppe med hjælp fra 

søgeoptimering, machine learning, web-tracking og big data (Plesner & Husted, 2020).  

 

Online markedsføring hjælper virksomhederne med at møde deres potentielle kunder langt tidligere i 

købsprocessen og kan dermed have indflydelse på forbrugernes behovserkendelse- og evaluering 

(Helnæs & Nielsen, 2017; Ryan, 2014). Disse teknologier indebærer muligheden for at spore brugernes 

onlineadfærd, som i sidste ende kan kvantificeres og bruges til at forudse brugerens behov og ønsker 

(Flyverbom & Madsen, 2015), hvilket inkluderer traditionelle tiltag som brugernes demografi, 

psykografi, placering, men også nyere variable såsom likes (’synes godt om’-mærkeringer), klik og 

systematisering af det sociale netværk er voksende i popularitet blandt annoncørerne (Ryan, 2014). 

Den teknologiske udvikling har haft en betydelig effekt på online markedsførings succes, givet at det er 

blevet nemmere for virksomhederne at specificere deres segmentering. Disse teknologier bruges til at 

personalisere brugerens oplevelse på de digitale platforme gennem sofistikerede algoritmer, der 

baserer brugerens indhold (herunder også markedsføring) gennem individets interesser, netværk og 

rutiner (Montgomery, 2015; Helnæs & Nielsen, 2017). Det betyder, at det indhold brugeren møder på 

platformenes nyhedsfeeds, baseres på individuelle interesser og tidligere søgehistorik, fremfor blot 

populært indhold. Teknologierne gør det desuden nemmere og billigere end tidligere at indhente 

information om målgruppen, som dermed tillader selv relativt små virksomheder at innovere deres 

markedsføringstiltag (Whiting & Williams, 2013; Helnæs & Nielsen, 2017). 
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Online markedsføringsinitiativer inkluderer i dag blandt andet display ads, search engine ads, e-mail 

markedsføring, markedsføring på de sociale medier, video- og native advertising (Cyberclick, n.d.). De 

nyere online markedsføringsformater opfordrer modtageren til at deltage mere aktivt i 

kommunikationsprocessen end i de traditionelle mediesammenhænge, som eksempel tv-reklamer af 30 

sekunders varighed (Lawlor, Dunne & Rowley, 2016). Digitalt er interaktionen mellem afsender og 

modtager karakteriseret som værende underholdning rettere end reklame, hvor branding elementer er 

integreret i formatets udformning (Schwartz et al., 2013 as cited in Lawlor, Dunne & Rowley, 2016). For 

eksempel er sponsoreret indhold integreret i det gængse underholdningsindhold, som derfor anses 

som værende såkaldt ”reklameret underholdning”. Dermed bliver linjen mellem underholdning og 

markedsføring i høj grad sløret, da indholdet ligner hinanden (Cheyne et al., 2013). 

 

Reklamer og annoncering på de sociale medier kan tage flere former. Reklamerne kan være både 

eksplicitte ved blandt andet kommercielle videoer, betalte partnerskaber, sponsorerede indlæg, 

bannerreklamer, men også implicitte såsom organiske opslag på virksomhedens sociale medier, blog, 

hjemmeside eller fansider (Taylor et al., 2011). Effektiv kommerciel kommunikation på de sociale 

medier ligner i dag mere organisk indhold rettere end reklameret indhold (Lawlor, Dunne & Rowley, 

2016), og er desuden i mange tilfælde billigere end annoncering på traditionelle medier. De 

traditionelle medier mister desuden årligt seere til fordel for de digitale alternativer (Medieudviklingen, 

2019). Sociale medier kan desuden siges at være en forlængelse af den gængse word-of-mouth (Toder-

Alon et al., 2014). Her udveksles information mellem brugerne, og den opbyggede tillid til venner og 

familie har en altafgørende rolle i kommunikationsprocessen (Nielsen, 2015). Gennem den elektroniske 

word-of-mouth kan annoncering på de sociale medier opnå en bedre effekt, et bedre niveau af 

genkaldelse samt forbedre købsintention ved reklamen (Toder-Alon et al., 2014; Cooper, 2018).  

 

Langt de fleste virksomheder, der har implementeret markedsføringsstrategier, bruger en eller flere af 

de for brugerne gratis online platforme til at annoncere produkter, opretholde synlighed og 

vedligeholde deres brand (Peytz, 2019). Andelen af danske virksomheder, som aktivt bruger sociale 

medier, lå i 2019 på 73 % på tværs af alle brancher og virksomhedsstørrelser (Danmarks Statistik, 2019). 

Danskernes forbrug af de sociale medier er stigende. I 2019 lå andelen af danskere, der dagligt 

benyttede sociale medier på 78 % (Medieudviklingen, 2019). Det giver derfor virksomhederne 

incitament til at opsøge muligheden for annoncering på sociale medier, da brugerne er engagerede og 

aktive.  
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2.1.4 Native advertising 

 

Det er ikke kun medievalget som har ændret sig, men også det kommercielle indhold har fået en 

betydelig rolle på de nye medier. Flere studier i markedsføring finder, at utraditionel markedsføring i 

dag ofte er integreret i mediet, med det resultat, at linjen mellem underholdning, information og 

reklame sløres (Calvert, 2008; Wright, Friestad & Boush, 2005).  Omdrejningspunktet for denne 

afhandling er forståelsen og genkendelsen af native advertising, der er en af de nyere online 

markedsføringsformater. Native advertising har set en signifikant vækst de seneste år, og derfor ville 

det være forventeligt, at forståelsen af reklameformatet var klart; dog er dette ikke tilfældet.  For at 

opnå en fællesforståelse for emnet og dets kontekst, vil følgende afsnit give en definition på og sætte 

rammen for native advertising i en online kontekst.  

 

 

2.1.4.1 Native advertising defineret  

 
For at forstå native advertising kan det give mening at tegne et billede af den diametrale modsætning. 

Digitale display reklamer, herunder bannerreklamer, er strategisk placeret på hjemmesiderne med 

animerede elementer, for at tiltrække mest mulig opmærksomhed. Dette reklameformat er blevet så 

almindeligt for brugerne, at de har vænnet sig til at ignorere dem eller endda blokere dem med 

såkaldte ad blockers. Bannerreklamer er i vid udstrækning forstyrrende, distraherende og i mange 

henseender helt uønskede (Ryan, 2014). Idéen med bannerreklamer er at skabe synlighed og 

brandgenkendelse, men med den digitale udvikling giver bannerreklamer ikke længere værdi til 

brugeren (Ryan, 2014). Derfor er online markedsføring set som en reformering af de nuværende 

formater. 

 

Native advertising er stadig relativt nyt, og derfor mangler der også klare retningslinjer for, hvad det 

egentlig er. Betegnelsen bruges til at dække over flere online markedsføringsinitiativer, der 

kommunikeres gennem fire primære kommunikationskanaler: sociale medier, traditionelle medier, 

influencer marketing og programmatisk annoncering (Content Marketing Institute, 2019). Dermed 

spænder native advertising sig udover de digitale grænser ved også at optræde i de traditionelle 

medier. Når brugeren logger på sine sociale medier, mødes han med nyhedsfeedet først. Her er en 

kontinuerlig strøm af billeder, videoer, statusopslag med mere fra venner, bekendte og brands, 

brugeren følger og har tilkendegivet med et synes-godt-om. Virksomhederne kan betale sig ind på nye 
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kanaler, for at opnå så højt et seertal som muligt (Campbell & Marks, 2015). Dermed kan 

virksomhedernes indhold dukke op i brugerens nyhedsfeed, selvom brugeren ikke selv følger 

virksomheden. Annoncen skræddersys en konkret målgruppe, der som nævnt er blevet nem at komme 

i kontakt med. Dermed skaber native advertising til sammenligning med bannerreklamer værdifuldt 

indhold, som er relevant for seeren og som på sigt skaber bedre kunde-brandforhold (Ryan, 2014; 

Matteo & Del Zotto, 2015). Native advertising leverer typisk 5-20 gange bedre resultater end 

bannerreklamer (Ryan, 2014). Tidligere var annoncering placeret udelukkende på virksomhedernes 

egne medier, hvilket i dag kaldes for content marketing (Matteo & Del Zotto; 2015; Lieb, 2012). 

Forskellen mellem content marketing og native advertising ligger i medievalget (Lieb, 2012). Generelt 

siges det, at hvis indholdet ligger på egne medier er der tale om content marketing, og er annoncerne 

placeret på betalte medier er det native advertising (Content Marketing Institute, 2019). Generelt anses 

native advertising for at være alle former og typer af reklame, der ligner redaktionelt indhold. Derfor 

kan det være svært at skelne mellem bekendtes opslag og det reklamerede indhold (Wojdynsky & 

Evans, 2016).  

 

Denne afhandling vil tage udgangspunkt i native advertising på sociale medier. Definitionen på native 

advertising er kombineret af flere kilder for at komme nærmere på en mere præcis betydning. Derfor 

vil native advertising i denne opgave henvise til betalt reklame som matcher form, fornemmelse og 

funktion af det gængse indhold på det medie reklamen opstår på, og som dermed ikke forstyrrer 

brugerens online oplevelse (Native Advertising Institute, n.d.; Campbell & Marks, 2015; Matteo & Del 

Zotto, 2015).  

 

 

2.1.4.2 Brug af native advertising 

 

Forbrugerne finder som sagt almindelig online annoncering forstyrrende for deres digitale oplevelse, 

hvorfor mange brugere har implementeret elementer som ad blockers på deres enheder (Ahmad, 

2019). En måde at gøre op med de negative reklameattituder er at øge mængden af relevant indhold 

eller ved at lade indholdet smelte ind i mediets omliggende indhold (Campbell & Marks, 2015). Netop 

fordi brugerne i højere grad forsøger at undgå at blive udsat for kommerciel kommunikation, menes 

native advertising at være en løsning på udfordringen med ad blockers, da det reklamerede indhold 

forbliver relevant for brugeren og smelter ind i mediets omgivelser, uden at forstyrre den almene 

online oplevelse. Native advertising på sociale medier er oftest markeret med ”sponsoreret”, ”betalt 
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partnerskab” eller ”ad”, som markør for at indholdet er betalt. Til trods for forbrugernes negative 

reklameattitude, viser flere studier, at online annoncering har en signifikant effekt på købsprocessen og 

brandgenkendelsen (Lim, Yap & Lau, 2011; Hamouda, 2017). Ofte vil native advertising have bedre 

brand attitude end andre mere eksplicitte reklameformater, netop fordi brugeren ikke anser indholdet 

som værende reklame (Campbell & Marks, 2015) Native advertisings store succes kan blandt andet 

grundes den direkte kontakt mellem reklame, forbruger og brand (Hamouda, 2017). Mødet mellem det 

kommercielle budskab og dets kontekst udgør en af de vigtigste karakteristika for reklameattituden- og 

effekten (Buijzen et al., 2010).  

 

I 2017 blev der brugt 26,1 millioner kroner på native advertising i Danmark (Zenithmedia, 2018). Ifølge 

samme studie estimeres det, at dette beløb vil stige til 253,3 millioner kroner i 2020. Den signifikante 

stigning skyldes blandt andet brugernes brug af ad blockers og ad avoidance, og den positive effekt 

native advertising har på brand attitude blandt forbrugerne. 

 

 

 

2.2 Unge teenagers online forbrugerkultur 

 

Interessen for børn og unges forbrugerkultur så en væsentlig stigning i 1970’erne med udgivelsen af 

artiklen ”Consumer Socialization” af Scott Ward. Artiklen blev startskuddet for nutidens forskning af 

børns kognitive og sociale evner i relation til deres rolle som forbrugere (John, 1999; McNeal, 1992). I 

artiklen definerer Ward forbrugersocialisering som værende ”processess by which young people acquire 

skills, knowledge, and attitudes relevant to their functioning as consumers in the marketplace” (Ward 

som citeret i John, 1999). Denne definition lagde grobund for et helt nyt forskningsfelt: børn som 

forbrugere. Med erkendelsen at børn besidder en betydningsfuld rolle i købsprocessen, har 

virksomhederne i stigende grad haft fokus på at skabe effektiv kommerciel kommunikation rettet mod 

børn (Siegel et al. 2001; Lindström 2003; Marshall 2010). 

 

Følgende afsnit vil give indsigt i unge teeangere i alderen 12-15 som online forbrugere og deres 

dertilhørende reklameforståelse. Afsnittene skal bidrage til projektets andet og tredje underspørgsmål, 

som omhandler børn og unges evne til at forstå og genkende native advertising på de sociale medier.  
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2.2.1 Consumer socialization 

 

I 1999 udkom en af de mest omfattende, moderne artikler om børns udvikling som forbrugere. Artiklen 

af Deborah Roedder John (1999) gennemgår i sin artikel 25 års forskning om børns udvikling og 

udforsker desuden børns evner og viden om produkter, brands, reklamer, shopping, prissætning, 

beslutningsstrategier samt købsmotiver- og værdier. Artiklen giver indblik i, hvilke evner barnet i 

forskellige aldersstadier besidder og deres forståelse af kommercielt indhold, som er relevant i forhold 

til problemfeltet.  

 

John (1999) opdeler forbrugerudviklingen i tre stadier: der perceptuelle stadie (3-7 år), det analytiske 

stadie (7-11 år) og det refleksive stadie (11-16 år). Stadierne er særskilte ved barnets kognitive evner 

samt deres sociale og kulturelle udvikling (John, 1999). Denne afhandling har henblik på unge teenagere 

i alderen 12-15, hvorfor fokus vil være på Johns refleksive stadie. 

 

 

2.2.1.1 Hvem er de unge teenagere? 

 

Unge teenagere defineres i denne afhandling som værende de 12-15-årige. Følgende karakteristika af 

de unge teenagere baseres på Johns (1999) opsamling om barnets udvikling.  

 

Generationerne født efter 1980 bliver populært kaldt ”digital natives” (Akçyır et al., 2016). De er 

kendetegnet ved at være opvokset i et miljø omringet af moderne teknologi og som dermed har opnået 

konkrete teknologiske evner, der overgår de tidligere generationer (Palfrey & Gasser, 2013). Når de 

unge er online, er de ikke blot til stede på én platform af gangen. Deres sædvanlige omgang med 

teknologi har gjort dem i stand til at håndtere deres tilstedeværelse på flere platforme samtidigt (Akçyır 

et al., 2016). Deres store online forbrug starter i dag allerede, før de fylder 1 år (Sifferlin, 2015), hvorfor 

de møder markedsføring i en meget tidlig alder. Som nævnt er mange af disse tiltag viklet ind i 

netværket, hvilket gør identifikationen og sondringen mellem annonceret og organisk indhold svær at 

tyde. 

 

I denne periode gennemgår barnet en signifikant psykisk, fysisk, moralsk og følelsesmæssig udvikling. 

De unge tilhører Johns (1999) refleksive stadie, som er karakteriseret ved at have en bredere og mere 

kompleks forståelse af omverdenen. På dette stadie behandler barnet information og sociale 
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hændelser langt mere sofistikeret end tidligere. Denne ændring skyldes blandt andet at barnet på dette 

tidspunkt begynder at fokusere mere på deres sociale omgang (Caskey & Anfara, 2014). Barnets 

stigende forståelse for andre menneskers perspektiver kombineret med barnets ønske om at forme 

dets egen identitet, resulterer i det højnede fokus på det sociale aspekt (John, 1999). Det er også på 

dette stadie, at barnet begynder at udvikle en mere nuanceret forståelse for brands og produkter, samt 

hvordan disse virksomhedsrelaterede elementer kan bruges til at forme barnets identitet (Marshall, 

2010). Den unge teenager udvikler desuden bedre forståelse for symbolske meninger, hvilket resulterer 

i stærke brand- og produktpræferencer. Præferencen nuanceres som barnet bliver ældre, da den 

sociale faktor vil have en indflydelse på, hvordan barnet selv vil identificere sig og fremstå for 

omverdenen (Marshall, 2010).  

 

Netværket som er med til at forme barnets viden og evner, kaldes socialiseringsagenter (Marshall, 

2010). Der eksisterer mange slags socialiseringsagenter herunder forældre, søskende, venner, medier, 

butikker, reklamer, undervisere m.m. (John, 1999; Marshall, 2010). Det antages desuden, at ældre 

søskende har en indflydelse på barnets kendskab til og forståelse af brandnavne- og symboler (John, 

1999). Familien anses oftest som værende den vigtigste socialiseringsagent, men flere forskere mener, 

at denne rolle er skiftet som led i det nye mediebrug. Barndommen ser drastisk anderledes ud end 

tidligere, og børnene bruger i langt højere grad tid med deres venner (især gennem online kanaler). 

Dermed mindskes forældrenes rolle i socialiseringen til fordel for venner og bekendte, når barnet når 

puberteten (Marshall, 2010; Dotson & Hyatt, 2005). Vennerne anses som værende en af de mest 

indflydelsesrige socialiseringsagenter, hvis vigtighed stiger med barnets alder (John, 1999). Det sker 

især grundet barnets behov for social accept blandt venner, hvorfor de evalueres som vigtigere hvad 

angår produkter, der kan afspejle barnets identitet (Marshall, 2010). Disse socialiseringsagenter har 

kombineret med det stigende kommercielle medielandskab en signifikant indflydelse på barnets viden 

og sociale læring (Marshall, 2010). Hvis der er tale om et ønske for dyre produkter, er det dog stadig 

forældrene som har mest indflydelse på købeprocessen (Gjødesen, 2010; Gram, 2007). Det er i det 

analytiske stadie, at barnet formår at udvikle sofistikerede argumentationsevner, som barnet bruger i 

forhandlingen med forældrene. Denne evne fuldkommes i Johns (1999) refleksive stadie og er med til 

at forme deres forbrugerkultur i købsprocessen, idet argumentation i henhold til prissætning, behov, 

ønsker med mere forfines.  
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2.2.1.2 Unge teenagere på sociale medier 

 

Børn er i stigende grad blevet online forbrugere. Undersøgelser viser, at op mod en tredjedel af 11-

årige børn havde mindst én profil på et socialt medie i 2018, hvor næsten alle 15-årige har minimum én 

profil (Ofcom, 2020; Statens Medieråd, 2017), til trods for at de tre populære ovennævnte sider har en 

aldersbegrænsning på 13 år. Som barnet vokser ind i teenageårene, mister tv sin betydning til fordel for 

de sociale medier og de mobile enheder (Buckingham, 2011; Daems et al., 2016). De unge teenagere 

bruger primært deres telefoner til at spille spil og bruge sociale medier (Gjødesen, 2010; Ungar och 

Medier, 2017). Især hos de unge er onlineforbruget steget markant. Svenske undersøgelser viser, at 

andelen af unge i alderen 13-16, der bruger mere end tre timer om dagen på internettet, er steget fra 

22 % i 2005 til 62 % i 2016 (Ungar och Medier, 2017). Barnet i dette stadie er desuden mere 

opmærksomt på købsprocessen og opsøger selv information på deres ønsker og behov gennem deres 

mange digitale enheder. Det store sociale netværk (online som offline) er med til at hjælpe barnet i dets 

beslutningstagen, og de bruger flittigt deres netværk som evalueringskilder (Marshall, 2010; 

Buckingham, 2011).  

 

Ifølge en undersøgelse udarbejdet af Operate (2014) for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, er den 

store andel af børn, der bruger digitale medier derfor i højere grad udsat for kommerciel 

kommunikation, gennem både sociale medier, spil og hjemmesider. På mange platforme er kommerciel 

kommunikation en central del af målgruppens oplevelse, gennem native advertising, influencer 

marketing eller helt andre markedsføringsinitiativer (Operate, 2014). Til trods for det stigende antal af 

juridiske restriktioner, herunder regler for GDPR, har virksomheder i dag stadig god mulighed for at 

spore børns online adfærd, gennem moderne teknologi. Børn og unge er ikke altid klar over, hvilke 

informationer de tillader markedsførere at tilgå online; hvorfor de anses som værende væsentligt 

udsatte for disse markedsføringstiltag (Wilking som citeret i Daems et al., 2016). De unge udvælger 

platforme efter indholdet; de går efter de tjenester, der har det sjoveste og mest relevante indhold – og 

som helst er gratis (Medieudviklingen, 2019). De unge er engagerede i de sociale medier af flere 

årsager, men især underholdning, tidsfordriv og vedligeholdelse af kontakt med omgangskredsen er 

fremtrædende (Lawlor, Dunne & Rowley, 2016). Endvidere er børn og unge i dag mere opsatte på at 

opnå internet-berømthed (Zsila et al., 2018). Børnene drømmer om at blive kendte gennem især TikTok 

og YouTube; flere bruger endda TikTok for at kunne opnå deres drøm om at blive YouTubere (Uhls, 

2012; Jennings, 2019a). Derfor betyder de sociale medier og den sociale accept mere for børnene i dag 

end tidligere (Djafarova & Rushworth, 2017; Folkvord, et al., 2019).  
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2.2.2 Advertising literacy 

 

Kommerciel kommunikation er en central del af barnets oplevelser i det digitale landskab. Online 

markedsføring tager flere former på disse medier, herunder klassisk annoncering, social kommunikation 

(elektronisk word-of-mouth gennem likes, delinger og interaktion), og engagerende kommunikation 

(hvor modtageren bliver aktiv aktør i kommunikationsprocessen (Operate, 2014). Linjen mellem 

reklame og underholdning er sløret til en sådan grad, at det kan være tæt på umuligt at adskille de to 

fra hinanden. Især for børn er skellet mellem underholdning og reklame sløret (Rozendaaal et al., 2011; 

John, 1999), og den stigende online adfærd giver mulighed for endnu flere, integrerede reklametyper. 

Følgende afsnit vil give en definition på advertising literacy samt barnets forståelse og oplevelse af 

kommerciel kommunikation, da forskning på forståelsen af native advertising er mangelfuld. Afsnittet 

vil derfor baseret på nuværende viden om barnets advertising literacy.  

 

 

 

2.2.2.1 Dimensioner af børns advertising literacy  

 

Børn og unge bliver anset som værende en yderst relevant målgruppe af markedsførere, idet de har 

betydelig økonomisk købekraft og en relativ stor indflydelse på købeprocessen i familien (Gram, 2007; 

Buckingham, 2011; Calvert, 2008). I dag er børn udsat for en markant reklamemængde, som resultat af 

det reformerede medielandskab, hvor markedsførere bruger mere integreret og diskret reklame 

(herunder branded content og native advertising) (Zarouali et al., 2019). De kommercielle budskaber er 

i høj grad integreret med og i medielandskabet ved at engagere og aktivere brugerne med det 

kommercielle indhold (Hudders et al., 2017). Det betyder, at den kommercielle kommunikation i langt 

stigende grad bestræber sig på at være underholdende for at tiltrække og bevare brugernes 

opmærksomhed, blandt andet ved at vise flere kommunikative budskaber samtidigt, hvilket distraherer 

brugerne fra kognitivt at bearbejde og forstå det reklamerede indhold (Panic, Cauberghe & De 

Pelsmacker, 2013). Denne overstimulering har en negativ effekt på barnets kritiske refleksion.  

 

Bearbejdelsen og forståelsen af det viste indhold vil være baseret på brugerens tidligere erfaring med 

og viden om lignende påvirkende indhold, som i relation til kommerciel kommunikation udgør den 

såkaldte ”advertising literacy”, eller reklameforståelse (Hudders et al., 2017). Der eksisterer endnu ikke 

nogen endelig definition på advertising literacy, og aktuelle forskere debatterer hvorvidt advertising 
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literacy skal vurderes ud fra flere parametre end blot den kognitive forståelse. Denne afhandling vil 

arbejde ud fra Hudders et al. (2019) og Zarouali et al. (2019) definitioner på børns advertising literacy:  

 

”Advertising literacy refererer til viden, erfaring og evne til at identificere reklameret 

indhold. Derudover fungerer advertising literacy som et filter, der kan sortere og 

evaluere påvirkningskommunikationen, og som er med til at danne forståelse og 

mening i de budskaber, vi møder.” 

 

Zarouali et al. (2019) sondrer mellem reklamegenkendelse og reklameforståelse. Reklamegenkendelse 

refererer til barnets evne til at differentiere annonceret indhold fra det omliggende, organiske indhold 

(Rossiter & Robertson, 1974), hvorimod reklameforståelse indebærer forholdet mellem selling intent og 

persuasive intent (Moses & Baldwin, 2005; Rozendaal et al., 2011). Netop Moses & Baldwin (2005) 

finder, at børn generelt har nemmere ved at forstå annoncørernes forsøg på at ændre deres forbrug 

(selling intent), end de har ved at forstå hensigten med at ændre deres psykiske adfærd (persuasive 

intent). Den psykiske adfærd kan blandt andet være annoncørens hensigt at skabe brandkendskab, 

langevarige kundeforhold samt forholde en stærk brandværdi. Herunder er barnets evne til at adskille 

kommercielt indhold fra regulært indhold ofte baseret på indholdets brug af audiovisuelle effekter og 

deres varighed (Gunter et al. citeret i Moses & Baldwin, 2005). Barnets begrænsede erfaring som 

(online) forbrugere udfordrer desuden deres advertising literacy (Friestad & Wright, 1994). 

 

 

2.2.2.2 Børns behandling af integreret reklame 

 

De nyere formater gør reklameforståelsen endnu mere uklar og er med til at manipulere barnets 

onlineforbrug (Owen et al., 2013). Vigtigt er det også at understrege, at børns relative underudviklede 

forbruger- og reklameerfaring (herunder advertising literacy, markedserfaring og brandgenkendelse) 

har en indflydelse på deres kognitive bearbejdelse af persuasive messages (Buijzen et al., 2010). Det er 

først, når barnet når Johns (1999) analytiske stadie, at barnet anses som værende i stand til at 

genkende persuasive messages og andet kommercielt indhold og dermed kritisk kan reflektere over den 

kommercielle intention (Hudders et al., 2017). Flere forskere antager, at evner indenfor dette felt først 

er udviklet til voksenniveau, når barnet er omkring 16 år (Rozendaal et al., 2011; John, 1999; 

Valkenburg, 2004). Et vigtigt element af integreret kommunikation (herunder native advertising) er, at 

denne type reklame smelter ind i det resterende indhold på den omliggende platform, for at undgå at 
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forstyrre brugernes oplevelse (Campbell & Marks, 2015). Men det faktum, at reklamen bliver ulæselig, 

gør, at læseevnen og forståelsen af reklamen reduceres (Hudders et al., 2017). Sløringen af de 

kommercielle budskaber påvirker desuden brugernes motivation til at analysere og reflektere over 

indholdet de møder (Nairn & Fine, 2008).  

 

Børn omfavner i stigende grad ikke-traditionelle platforme såsom interaktive spil, sociale netværk og 

brandede hjemmesider (Livingstone et al., 2013; Panic et al., 2013). Disse medier opfordrer barnet til at 

deltage aktivt gennem leg og underholdning med mål om at influere barnet til en form for ageren 

(herunder brandkendskab og salg). Netop den slags kommunikationstiltag er især problematisk i 

henhold til børn, da barnet nemmere påvirkes, idet budskabet skjules gennem leg og underholdning 

(Rozendaal et al., 2011). Børns følelser og attituder til det kommercielle indhold og dermed også 

brandet, fostres ved eksponeringen af sjove karakterer, farver og musik, som implicit påvirker barnets 

brand attitude (MacKenzie, Lutz & Belch, 1986). Programmer og annoncer af længere varighed har 

desuden en negativ effekt på barnets evne til kritisk at behandle kommunikationen (Buijzen et al., 

2010). Det er især relevant i forhold til unges forbrug af YouTube, hvor videoerne oftest er af længere 

varighed for at fostre bedre programmatiske resultater (Peterson, 2018). Desuden pointerer Hudders et 

al. (2017), at børn er mindre tilbøjelige til at reflektere kritisk over disse markedsføringstiltag, da de 

mangler forståelse for taktikken og intentionen bag reklamen og bliver overvældede over indholdets 

niveau af underholdning. Desuden finder Hudders et al. (2017), at børns motivation sænkes markant, 

når de kommercielle budskaber kommunikeres gennem sjove, nye reklameformater. Det skyldes, at 

barnet udsættes for en markant mængde information samtidigt på de digitale medier, blandt andet 

grundet det faktum at kommercielt og ikke-kommercielt indhold blandes. Det giver overbelastning af 

barnets kognitive evner, som endnu ikke har fuldudviklet kapacitet til at bearbejde den kommercielle 

kommunikation (Paas & van Merriënboer som citeret i Hudders et al., 2017; Rozendaal et al., 2011).  

 

Native advertising har blandt andet til formål at påvirke og tiltrække børn og unge ved at integrere det 

kommercielle budskab i selve medieindholdet, aktivere barnet gennem det kommercielle indhold eller 

øge antallet af kommercielle budskaber, barnet møder på en gang (Hudders et al., 2017). 

Overbelastningen af information kræver et meget sofistikeret og opmærksomt fokus til at adskille 

relevant fra irrelevant indhold (Hudders et al., 2017), hvilket for børn er yderst udfordrende, givet deres 

begrænsede persuasion knowledge. Ifølge Matthes et al. (2007) opnår et kommercielt budskab mere 

positive attitude, opmærksomhed og troværdighed, hvis budskabet ikke anses for værende persuasive. 

Derfor har native advertising mulighed for at sænke den kognitive kapacitet og dermed resistens mod 
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kommerciel kommunikation (Mansfield, 2015). Desuden er barnet ikke interesseret i at bearbejde og 

analysere indholdet for persuasion attempts, hvis der er tale om reklameret underholdning (Hudders et 

al., 2017). Børns evner til at udvise kognitiv kontrol og kritisk evaluering udvikles, som barnet vokser op. 

Evnen til at kontrollere responsen til persuasion attempts kommer fra barnets 

arbejdshukommelseskapaciteten (working memory capacity), som refererer til evnen at kunne lagre 

information, som senere kan bruges aktivt til at evaluere lignende situationer (Rozendaal, Lapiere, et 

al., 2011). Denne funktion udvikles ved 12-års alderen frem mod voksenalderen, og topper ved omkring 

de 15 år (Rozedaal et al., 2011; Hudders et al., 2017).  

 

Desuden skal det påpeges, at børn der har problemer med at kontrollere deres emotionelle kognitive 

evner, har større udfordringer med at genkende kommercielle signaler i integrerede 

kommunikationsformater (Rozendaal, Lapiere, et al., 2011). Yderligere har børn svært ved at forstå 

kommercielt indhold fra online personligheder, især hvis der er tale om personer af samme alder 

(Folkvord et al., 2019). Hvis andre brugere reklamerer for et produkt, vil barnet anse reklamen for 

værende mere troværdig og autentisk end ved gængse reklameformater (Folkvord et al., 2019; De 

Veirman et al., 2019). Det skyldes, at barnet ser onlinepersonlighederne som en perifer ven (De Jans 

som citeret i Folkvord et al., 2019), som derfor giver værdige, ærlige råd og meninger om produkter og 

brands, som kan kaldes elektronisk eller virtuel word-of-mouth. Online kendisser, der udvikles til 

karakter-lignende figurer, gør det yderligere svært for børnene at afkode de kommercielle budskaber 

(Power & Smith som citeret i De Veirman et al., 2019). Mange markedsførere gør derfor brug af online 

personligheder, ofte også børn, der kan agere som perifere venner for seeren og igennem deres 

almindelig indhold på de digitale kanaler sælger de produkter, idéer og services (De Veirman et al, 

2019). Det kommercielle budskab skjules derfor i indholdets gængse underholdning.  

 

De online brugere der promoverer produkter, kaldes også influencers. Influencers kan anses som 

værende en ny type for celebrity endorsement, hvor endossenten er ligner helt almindelige brugere, og 

som derfor har større mulighed for at påvirke både børn og voksnes forbrugeradfærd (De Veirman et 

al., 2019). Barnets opfattelse af og forhold til influencerne har en signifikant indflydelse på deres 

advertising literacy. Har barnet en stærk relation til en influencer, vil barnet også evaluere det 

kommercielle indhold mere positivt i forhold til andre sammenhænge (De Veirman et al., 2019; 

Folkvord et al., 2019). Det betyder, at influencer marketing i dens kernedefinition, består af en image-

overførsel, hvor influencerens positive forhold til målgruppen potentielt set kan overdrages til 

annoncøren (McCracken som citeret i De Veirman et al., 2019). Trolighed til influenceren består af to 
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dimensioner, herunder troværdighed og niveau af ekspertise. Troværdighed refererer i denne 

sammenhæng til influencerens niveau af opfattet ærlighed, pålidelighed og moralitet, hvorimod 

ekspertise refererer til det opfattede niveau af kompetencer, evner og viden. Begge elementer siges at 

have en markant indflydelse på effekten af kommercielle budskaber (De Veirman et al., 2019). Det 

emotionelle element af nyere reklameformater har en signifikant negativ indflydelse på barnets 

advertising literacy. Det antages, at teenagere er mindre sårbare i relation til kommerciel 

kommunikation end yngre børn, men som tidligere nævnt er deres kognitive evner relateret til 

persuasive messages stadig under udvikling, hvorfor deres evne til at forstå markedsføringsinitiativer er 

svækket (Rozendaal et al., 2010). Rozendaal et al. (2010) finder dog, at teenagere generelt har 

nemmere ved at skelne mellem indhold, givet deres kognitive evner er mere avanceret i denne alder. 

Kombineret med den unge teenagers relative lille erfaring med integrerede kommercielle budskaber, 

herunder native advertising, anses deres kritiske sans for værende forringet (Zarouali et al., 2019), som 

dermed gør dem til mere sårbare og udsatte for persuasive attempts.  
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3. Metode 
 

Den metodologiske tilgang er baseret på mangler i den nuværende forskning om advertising literacy, 

hvor især forskning på børn og unges forståelse og genkendelse af nye markedsføringsformater er 

mangelfuld. Afhandlingen forsøger at opnå en forståelse af barnets oplevelser med online 

markedsføring, som vil kunne bidrage med ny viden til forskningsfeltet. Dette afsnit vil kortlægge 

afhandlingens arbejdsmetode. Afsnittet vil give læseren en forståelse for metodologien samt hjælpe 

læseren til at fastholde forståelsesgrundlaget med problemfeltet. Afsnittet har til formål at redegøre og 

argumentere for de videnskabsteoretiske overvejelser og de dertilhørende metodologier, 

undersøgelsesdesigns og interviewteknikker. Metodologien er det mest konkrete element i 

undersøgelsesprocessen, idet man med empirien formår at konkretisere de handlinger, der er 

nødvendige, for at opnå viden om emnet (Nygaard, 2012). Formålet med afsnittet er at understrege 

forbindelsen mellem det fundamentale videnskabsteoretiske verdenssyn og studiets overordnede 

undersøgelseskoncept. 

 

3.1 Videnskabsteoretisk afsæt 

 

Empiriske undersøgelser af forhold mellem mennesker, organisationer og strategier stiller automatisk 

spørgsmål om hvilke videnskabsteoretiske antagelser, der kan anvendes. Videnskabsteori refererer til 

de antagelser og opfattelser med hvilke verden anskues, og hvordan viden derigennem udvikles, hvilket 

kaldes paradigmer (Nygaard, 2012). Paradigmer består af et sæt ontologiske, epistemologiske og 

metodologiske opfattelser. Ontologien siger noget helt basalt om hvordan videnskaben forholder sig til 

verden på. ”Ontologi” betyder ”læren om det værende” på græsk, og arbejder med hvad virkeligheden 

består af. Således taler ontologien om, hvad der eksisterer og på hvilken måde det eksisterer 

(Presskorn-Thygesen, 2012). Ontologien bevæger sig på en skala mellem realistisk og konstruktivistisk, 

afhængig af hvilket paradigme det udgør. Den konstruktivistiske ontologi antager, at videnskabens 

genstande er skabt direkte af den videnskabelige iagttagelse, og virkeligheden er derfor udelukkende 

baseret på sociale konstruktioner (Presskorn-Thygesen, 2012). Epistemologien omhandler, hvad man 

kan vide om verden og hvordan viden kan opnås (Presskorn-Thygesen, 2012). Roden af ordet, 

”episteme”, er græsk og betyder ”viden”. Epistemologien bevæger sig på en skala mellem objektivt og 

subjektivt, afhængig af hvilket paradigme, der er tale om. Den subjektiv epistemologi er baseret på 
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vores forståelse af verden eller de konstruktioner vi begår os i. Subjektiv epistemologi lader viden 

komme til syne baseret på forskerens forståelse og fortolkning af denne viden. Denne afhandling 

beskæftiger sig med fænomener, som ikke objektivt kan iagttages. Der kan derfor heller ikke 

konkluderes med nogen endegyldig sandhed på problemfeltet fokus. Afhandlingen undersøger forhold 

mellem unge teenagere og deres bevidsthed og forståelse af native advertising, som opstår som 

fænomen indenfor det videnskabsteoretiske felt. Disse fænomener kan kun undersøges gennem 

fortolkning og forskerens forforståelse. Netop grundet fokusset på forståelse og fortolkning tages der i 

dette projekt udgangspunkt i enten hermeneutikken eller socialkonstruktivismen, som har subjektive 

ontologier.  

 

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i det empirisk fænomenologiske paradigme, som tilhører 

hermeneutikken. Det skyldes, at afhandlingens problemstilling lægger op til en undersøgelse af native 

advertising som fænomen og dermed den unge teenagers forståelse og forhold til fænomenet. Den 

hermeneutiske tilgang kendetegnes som værende ”læren om fortolkning”, hvor fortolkning og 

forståelse er omdrejningspunktet for paradigmet (Darmer, 2012). I hermeneutikken ses forståelse som 

del af en cirkulær læringsproces, hvor forståelsen opstår som led i en længerevarende proces. Den 

såkaldte hermeneutiske cirkel er med til at forme forståelsen af ny viden gennem forforståelsen. 

Hermeneutikken understreger, at mennesket har forforståelse som forudsætning for at kunne forsøge 

at skabe mening af verden (Darmer, 2012). Det betyder, at mennesket har et sæt fordomme og 

antagelser om verden og om andre mennesker, som har indflydelse på hvordan vi ser verden, og 

hvordan vi opfører os i den. Derfor vil denne afhandling være farvet af forskerens forforståelse, som vil 

farve empiriens udformning. Den ny viden, som afhandlingen finder, vil være baseret på allerede 

eksisterende akademisk litteratur, fordomme om emnet samt personlige oplevelser indenfor 

vidensfeltet. Det er derfor relevant for forskeren at reflektere over egen forforståelse og forsøge at se 

vidensfeltet ud fra andres perspektiver (Nygaard, 2012). Den empiriske fænomenologi er kendetegnet 

ved den såkaldte dobbeltfortolkning, som antyder, at det ikke er nok for forskeren at stille sig tilfreds 

med aktørernes udsagn, men at disse skal fortolkes ind i et større perspektiv for derigennem at tilegne 

sig mening. I hermeneutikken er det især de kvalitative metoder, som bidrager til denne opfattelse. I de 

kvalitative studier stilles der åbne spørgsmål, som aktøren derfor kan fortolke og forstå indenfor egen 

forståelsesramme. I denne afhandling betyder det, at de kvalitative undersøgelser bliver tolket ind i den 

teoretiske ramme for derigennem at kunne forstås. 
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3.2 Undersøgelsesdesign 

 

Mange akademiske projekter arbejder med menneskelig empiri som element i forskningen. Empirien 

dækker blandt andet interview, observationer, pædagogik, pleje med mere. Med det 

videnskabsteoretiske perspektiv, den empiriske fænomenologi, kan dataindsamling ikke baseres på 

tekst- eller statistiske analyser, da de ikke kan afspejle aktørernes og informanternes virkelighed. Derfor 

bruges der indenfor dette paradigme rettere kvalitative metoder, herunder observation og interviews, 

til at skabe mening om informanternes virkelighed. Derigennem kan forskeren opnå en bredere 

forståelse for og indsigt i aktørernes situation. Det kræver dog, at forskeren forholder sig åben og villig i 

indsamlingsprocessen for at opnå de mest fyldestgørende resultater (Darmer, 2012). Givet det 

videnskabsteoretiske perspektiv vil denne afhandling tage udgangspunkt i de kvalitative 

undersøgelsesmetoder. Denne afhandling forsøger at afdække problemformuleringen i henhold til de 

stillede underspørgsmål i det indledende afsnit (se afsnit 1.2). Underspørgsmålene leder op til 

forskellige undersøgelsesmetoder, herunder både primære og sekundære dataindsamlingsmetoder. 

Det første underspørgsmål synes at besvares bedst med et netnografisk studie, der tager udgangspunkt 

i nogle af de mest populære sociale medieplatforme blandt danske børn. Det andet og tredje 

underspørgsmål besvares med dybdeinterviews, idet spørgsmålene baseres på de unges kontekstuelle 

forståelse for native advertising. Dataindsamlingen vil derfor give indsigt i de unge teenageres egentlige 

virkelighed, som omfavner deres forhold og forståelse af native advertising. Det havde ikke været 

muligt at besvare problemformuleringen uden gennemførslen af den primære empiri. Den empiriske 

metode i henhold til problemfeltet opdeles derfor efter nedenstående tabel.  

 

Tabel 1 Oversigt over den empiriske metode 

 Problemstillingens underspørgsmål Teoretisk fundament Empirisk metode 

1 I hvilket omfang eksponeres børn og 
unge af native advertising på de sociale 
medier? 

Kapitel 2.1 Medieforskning, 
herunder sociale medier og 
native advertising 

Primær empiri i form af et 
netnografisk studie 

2 I hvilket omfang er unge teenagere og i 
stand til at identificere native 
advertising på de sociale medier? 

Kapitel 2.2 Børns 
forbrugerkultur, herunder 
advertising literacy 

Primær empiri i form af 
kvalitative interviews 

3 I hvilken grad kan unge teenagere forstå 
intentionen bag native advertising? 

Kapitel 2.2 Børns 
forbrugerkultur, herunder 
børns behandling af 
integreret reklame 

Primær empiri i form af 
kvalitative interviews 
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3.2.1 De empiriske undersøgelser 

 

De empiriske undersøgelser indledes med et netnografisk feltstudie, som todelt skal bidrage til 

afhandlingens problemfelt. Undersøgelsen skal først og fremmest skabe viden og forståelse for de 

ovennævnte sociale medier, men undersøgelsen bruges også til at finde information om omfanget af 

native advertising på netop disse platforme. Dermed lægger de netnografiske undersøgelser også 

grundlaget for de kvalitative interviews, således at forsker kan møde informanterne i øjenhøjde og 

derigennem bedre fortolke beretninger og resultater fra den øvrige dataindsamling. Der bliver derfor 

gjort brug af flere empiriske metoder med det formål at frembringe mest information om unge 

teenageres forståelse og skelnen af native advertising. Med metoderne forsøges det at opnå en dybere 

forståelse, som derfor kommer tættere på den videnskabelige sandhed. 

 

 

3.2.1.1 Netnografisk studie af de sociale medier  

 

Det netnografisk studie har til formål at skabe information om native advertising i kontekst på de 

sociale medier. Netnografi udspringer fra det antropologiske og etnografiske feltarbejde, hvor 

netnografien til gengæld foregår digitalt. Netnografien fokuserer på de kommunikative elementer af 

internettet, herunder tekst, grafik, musik og kommercielt indhold (heriblandt influencer marketing og 

sponsoreret indhold) (Kozinets, 2015). De netnografiske studier tillader forskeren at udforske emner 

såsom meningsdannelse og online adfærd blandt brugerne med det kvalitative syn (Kozinets, 2015). 

Derigennem kan forskeren grundlægge sin forståelse for, hvordan aktørerne organiserer og 

identificerer sig samt agerer i bestemte kontekstuelle sammenhænge.  

 

Dette projekt tager udgangspunkt i netnografien for at kortlægge omfanget af native advertising på de 

sociale medier. Desuden vil undersøgelsen bidrage til forskerens forforståelse relateret til det 

videnskabsteoretiske afsæt i den empiriske fænomenologi. Der blev holdt øje med hashtaggene ”#ad” 

og ”#reklame”, samt det gængse omlæggende indhold. Det skal påpeges at selv om afhandlingen har 

fokus på danske unge vil deres tilstedeværelse online være internationalt præget. Det indhold børnene 

ser er derfor ikke begrænset som værende udelukkende dansk indhold. Derfor var det for opgavens 

fokus relevant at ligeledes inkludere den engelske reklamebetegnelse, ad. Ligeledes skal det pointeres, 
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at det netnografiske studie ikke kan opsamle alle instanser af native advertising, som eksisterer online, 

men derimod er et forsøg på at estimere omfanget af netop denne type markedsføring.  

 

For at skabe mening af aktørernes virkelighed online, anbefaler Robert Kozinets (2015), en af de 

førende forfattere af netnografisk arbejde, følgende metodiske tilgang:  

 

Tabel 2 Oversigt over netnografiens 6 step  

Step Netnografiske undersøgelser 

1. Planlægning Definering af problemstilling 

2. Entré Identificér og udvælg platforme og brugere 

3. Dataindsamling Forskerrolle (deltagende el. observant), overvejelser forud for indsamling 

4. Dataanalyse Kodning af data, fortolkning af fund 

5. Etiske overvejelser Brugernes anonymitet og tillid til forsker 

6. Præsenter data Skriv, præsenter og rapporter på funden data 
 

1. Første trin i netnografien indebærer at definere sin problemformulering. Da undersøgelserne blev 

påbegyndt, var rammen for problemfeltet sat. Opgaven såvel som det netnografiske studie arbejder 

mod at opnå indsigt i unge teenageres forhold til native advertising på de sociale medier, herunder 

forhold til reklamer, viden om og forståelse af reklamer samt omfanget for eksponeringen af native 

advertising. Det teoretiske fundament ledte til viden om populære platforme blandt målgruppen.  

 

2. I Kozinets andet trin, blev tre platforme valgt, da det var kendt, at der på disse platforme er nem 

adgang for virksomheder til at gøre brug af native advertising. Desuden er de tre platforme populære 

blandt de 12-15 årige danskere. Grundet problemfeltets fokus på de tre platforme, Instagram, YouTube 

og TikTok, blev det netnografiske studie anset som yderst relevant for at opnå indsigt i platformenes 

omfang af native advertising. Det skal dog siges at viden og brug af platforme forud for afhandlingen 

kan have haft indflydelse på forforståelsen og dermed resultater.  

 

3. Det tredje trin i netnografien omhandler forskerrollen, som i dette studie kan defineres som 

komplet observatør, da der ikke blev interageret med nogle af de øvrige brugere på platformene. 

Interaktion med aktørerne blev ikke anset som relevant, givet at de selv aktivt havde skabte 

engagement i deres online fællesskaber. Undervejs i studiet blev der taget skærmbilleder af relevante 

opslag, der havde relevans for opgavens problemfelt (se bilag 8.1). Indholdet blev fundet gennem 

offentlige medier og profiler, herunder også børn under 18 år. Der blev ikke spurgt om tilladelse til at 
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inkludere disse elementer i afhandlingen, da indholdet lå offentligt til gengængeligt og blot skulle 

bruges i akademiske sammenhænge. Det antages, at børnene og deres forældre er bevidste omkring 

konsekvenserne for offentligt tilgængeligt indhold på internettet. Når et opslag deles offentligt på de 

sociale medier, kan det tilgås af millioner af mennesker, søgemaskiner og robotter. Det betyder 

nødvendigvis ikke, at brugerne har givet samtykke til at lade deres indhold indgå i denne afhandling, 

men det er værd at nævne, hvilke implikationer offentligt delt indhold kan have. De eksempler, som er 

vedhæftet i bilag og som senere bruges i de kvalitative interviews er alle influencers og 

internetpersonligheder, hvorfor indholdet ikke anses som værende privat eller af personfølsomme 

data.  

 

4. Det fjerde trin involverer kodning af dataindsamlingen. Kodningen skulle forberede dataene til 

analysen, således at gennemgående temaer og fælleselementer blev grupperet. Det skulle desuden 

gøre det nemmere at sortere i datasættet. Emnerne blev sorteret efter indhold og reklametype, 

herunder brandpartnerskab, programmatisk reklame og sponsoreret indhold. 

5. Fundamentalt for ethvert forskningsprojekt er de etiske overvejelser, der er gjort i forbindelse 

med projektet. Som nævnt blev der i det netnografiske studie, brugt elementer fra unges offentlige 

sociale medieprofiler. Det blev besluttet at undersøge udvalgte teenageres profiler, gennemgå hvem de 

følger og hvilket indhold de interagerer med, uden deres egentlige samtykke. Det skulle sikre relevant 

indhold for afhandlingen, men også sikre interesse og højne kendskabet i de øvrige dybdeinterviews. Da 

forskerrollen, den komplette observatør, ikke interagerede med brugerne eller initierede nogen form 

for respons mellem brugerne, blev det ikke anset som nødvendigt at opsøge tilladelse til brug af det 

indhold, der lå tilgængeligt.   

 

6. Slutteligt bliver dataene præsenteret i afhandlingen. Dette trin indebærer både analysen og 

konklusionen.  

 

For at holde styr på dataindsamlingen blev der i det netnografiske arbejde skrevet feltnoter (se bilag 

8.4). Feltnoterne blev brugt til at overvåge internetdata om de tre platforme for at finde udviklingen af 

mængden af reklame. Det skulle give et overblik over mængden af reklamebrugerne udsættes for 

online. Det skal naturligvis nævnes, at flere typer native advertising ikke noteres med hashtags, men er 

programmatiske, hvorfor de ikke kan udregnes gennem denne observation. Typen af reklame varierer, 

så kortlægningen af det specifikke omfang er umulig at opnå. På YouTube er det ikke muligt at finde 

svar på, hvilke videoer der er sponsoreret eller betalt. Mange virksomheder deler selv indhold på 
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platformen, som også er en form for native advertising. For at komme nærmere på mængden af 

reklame på YouTube blev der alternativt inkluderet global statistik om udgifter til markedsføring på 

digitale platforme.  

 

 

3.2.1.2 Kvalitative interviews 

 

Fænomenologien fokuserer på undersøgelsen af aktørers bevidsthed og oplevelse af verden, og dens 

metodologi tager udgangspunkt i forskningsmetoder, der understøtter samme emner. Derfor vil 

forskning indenfor fænomenologien forsøge at kortlægge fænomener ud fra aktørernes egne 

perspektiver og beskrivelser (Kvale & Brinkmann, 2015). For at besvare det andet og tredje 

undersøgelsesspørgsmål (se tabel 1), er der valgt at foretage semistrukturerede interviews. Denne type 

undersøgelse, giver bedre indsigt ind i respondentens oplevelse af givne fænomener. Når man arbejder 

fænomenologisk med kvalitative interviews, er forskeren optaget med at opnå præcise beskrivelser af, 

hvordan bestemte fænomener opleves hos aktørerne (Giorgi som citeret i Brinkmann & Tanggaard, 

2010). Det bidrager til forskning, hvor de subjektive forståelsesmønstre og perspektiver er i fokus. Der 

er henblik på at fortolke betydningen af aktørernes holdninger og oplevelser (Kvale & Brinkmann, 

2015). Det semistrukturerede interview ligner ikke et formelt spørgeskemainterview eller en almindelig 

hverdagssamtale. Samtalen mellem respondent og forsker har et givent formål og er baseret på en 

udarbejdet interviewguide; men samtalen er ikke så struktureret, at forskeren ikke har mulighed for at 

tilføje relevante spørgsmål undervejs i interviewet.  

 

I henhold til problemfeltet vil de kvalitative metoder undersøge en række emner og temaer i relation til 

unge teenageres online forbrug, herunder telefonbrug, aktivitet på de sociale medier, kendskab til 

platforme og kommercielt indhold. Spørgsmålene vil derfor variere mellem de forskellige interviews, da 

dynamikken vil ændres fra respondent til respondent. Det relateres til det videnskabsteoretiske afsæt, 

som lægger op til undersøgelsen af subjektive sammenhænge og forståelser af givne scenarier og 

fænomener. De primære empiriske undersøgelser vil derfor spille en signifikant rolle i besvarelsen af 

problemformuleringen, idet de unge teenagere selv kommer på banen og fortæller om deres 

oplevelser. Det leder til en mere fyldestgørende analyse og dermed dybere indsigt i problemfeltets 

orientering. Nogle forskere arbejder ud fra en mere engagerende interviewtilgang, der inkluderer 

aktiviteter såsom leg, tegning, fotografi, historiefortælling, teater med flere (f.eks. O’Kane, 2000; 

Hagerman, 2017; Almeida et al., 2017). I denne dataindsamling blev emnet i sig selv anset som en 
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aktivitet, der kunne opretholde et relativt niveau af engagement, idet sociale medier og digitale 

platforme er en stor del af barnets sociale og private liv (Nyboe & Grønning, 2015). Netop derfor blev 

der inkluderet visuelle elementer hvor online personligheder, som barnet skulle have relativt kendskab 

til, opstod. Udover at bidrage til undersøgelsens formål var dette et forsøg på at møde barnet i 

øjenhøjde med deres interesser som bærende element.  

 

 

3.2.1.3 Interviewguide  

 

Forud for de kvalitative interviews opstilledes en interviewguide for at hjælpe med at sætte rammen for 

undersøgelsens formål. Det gjorde det ligeledes nemmere for forskeren at stille spørgsmål indenfor de 

samme relevante områder, således underspørgsmålene kunne besvares. I det semistrukturerede 

interview har forskeren mulighed for at stille spørgsmål udenfor undersøgelsens hovedformål, hvor 

interviewguiden kan hjælpe med at føre samtalen tilbage til problemfeltet (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Interviewguiden indeholder en oversigt over de emner, der skal afdækkes undervejs samt forslag til 

relevante spørgsmål. Den kontekstuelle sammenhæng afgør i hvilken rækkefølge spørgsmålene bliver 

spurgt. Det er op til forskeren selv at beslutte i hvilken grad, han eller hun vil gøre brug af 

interviewguiden (Kvale & Brinkmann, 2015). Forskeren skal desuden være opmærksom på samspillet 

med respondenten, som i semistrukturerede interviews vil have en afgørende betydning for 

interviewets udfald, herunder stille relevante opfølgende spørgsmål og afstemme kropssproget. 

Respondentens svar vil desuden variere, idet nogle unge vil give korte svar og andre vil være 

komfortable til at give fulde, lange beskrivelser. Det har indflydelse på dynamikken mellem forsker og 

respondent, samt udfoldelsen af de øvrige spørgsmål i interviewet. 

 

De kvalitative dybdeinterviews var todelte. Den første del var en indledende samtale, der skulle varme 

den unge teenager op til emnet om sociale medier og online markedsføring. Samtalen tog 

udgangspunkt i barnets interesser, som skulle gøre undersøgelsen mere familiær og komfortabel. Den 

første del af interviewet kan også ses som værende opvarmning for både forsker og informant. 

Generelt var undersøgelsen designet til at optimere barnets fornemmelse af komfort og derigennem 

gøre barnet mere tilpas i rollen som informant. De første par spørgsmål blev spurgt med henblik på den 

unges online forbrug og præferencer, som følgeligt ledte til spørgsmål relateret til oplevelsen og 

opfattelsen af reklamer på de sociale medier.  
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Anden del af undersøgelsen var udformet med henblik på native advertising. Informanterne blev 

adspurgt i de tre platforme, som afhandlingen har fokus på. Den sekundære empiri havde vist, at netop 

disse platforme var populære blandt denne aldersgruppe. Spørgsmålene blev stillet, således barnet 

kunne agere som ekspert på de forskellige platforme. Det var intentionelt, da det kan bidrage positivt til 

forskningens resultater. I den anden del af den kvalitative undersøgelse blev barnet præsenteret for to 

collager, der repræsenterede nyhedsfeeds på henholdsvis Instagram og YouTube, hvorimod TikTok blev 

inkluderet med specifikke udpluk af videoer, der blev afspillet for respondenten. Det indhold 

respondenten blev præsenteret for, var nøje udvalgt for at afspejle barnets interesser og kendskab til 

internetpersonlighederne. Der blev adskilt mellem indhold mellem pige og dreng for at højne kendskab 

og interesse for interviewet. Det gjorde sig især relevant i henhold til TikTok, hvor informanterne blev 

adspurgt til populære sider blandt de respektive køn for at forbedre barnets kendskab og læseevne i 

relation til indholdet. Understående tabel 3 viser, hvordan interviewspørgsmålene hæftes til 

problemfeltets fokus på barnets evne til at identificere native advertising samt deres forståelse af dette 

reklameformat online. 

Tabel 3 Interviewguide i henhold til problemformuleringens underspørgsmål 2 og 3 

Underspørgsmål Interviewspørgsmål 
 TikTok Instagram YouTube 
2.   I hvilket omfang er 
unge teenagere i stand til 
at identificere native 
advertising på de sociale 
medier? 

Hvad skete der i 
videoerne?  

Hvad ser du? Hvad er 
forskellen på billede 2 
og 8? 4 og7? 
Hvad sker der på billede 
6? 

Hvad ser du? Hvad er 
forskellen på billede 1 
og 5? 2 og 3?  

Er der noget du ser, du 
tror er reklame?  

Er der noget du ser, du 
tror er reklame?  

Er der noget du ser, du 
tror er reklame?  

3.   I hvilken grad kan unge 
teenagere forstå 
intentionen bag native 
advertising? 

Hvorfor tror du, der står 
reklame her? 

Hvad tror du, de 
reklamerer for? 

Hvad tror du, de 
reklamerer for? 

Hvem tror du, har betalt 
for reklamerne? 

Hvad betyder ”betalt 
partnerskab”? 

Hvorfor tror du der står 
"ad" nogle steder? Hvad 
er det for en reklame? 

 Hvem tror du, har betalt 
reklamerne? 

Hvem tror du, har betalt 
reklamerne? 

 

Generelt anses det som værende god praksis at interviewe børn en-til-en i lukkede rum. Det skaber 

større tryghed og ro til undersøgelsen. Valg af undersøgelsessted- og format baseres udelukkende på at 

fremme barnets komfort og dermed engagement i interviewet (Tinson, 2009). Det skal desuden 

pointeres, at børnene på forhånd ikke var oplyst om at interviewets formål var at undersøge deres 

advertising literacy eller evne til at skelne mellem kommercielt indhold og det omliggende organiske 

indhold på de sociale medier. Dette blev anset som nødvendigt for at skabe et rum til at undersøge den 

egentlige forståelse af reklame, sådan så den unge teenager ikke forsøger at svare, hvad han eller hun 



 

 

 

38 

tror, forskeren vil høre. Det er velkendt, at teenagere kan have hang til at ville besvare spørgsmål ud 

fra, hvad de tror forsker vil høre, fremfor hvad de egentlig tror og mener (Tinson, 2009). Derfor blev det 

anset nødvendigt ikke at oplyse om studiets formål, før interviewene blev gennemført. Det var ikke for 

at mislede barnet, men for at opnå mindre bias hvad angår resultater. Hvis barnet var opmærksomt på 

reklameelementet i undersøgelsen, kunne det have markante implikationer for resultaterne, hvis 

barnet gjorde sig ekstra opmærksom på reklameelementerne. Dette kan dog udfordre det etiske aspekt 

af interviewet.  

 

 

3.2.1.4 Valg af respondenter  

 

Der gennemførtes fem interviews med henholdsvis tre drenge og tre piger. Et af interviewene blev 

afholdt som dobbeltinterview med to børn, et søskendepar, hvilket bidrog positivt til børnenes tryghed 

og støtte i interviewsituationen. Parvis undersøgelse kan reducere generthed og utryghed samt fordre 

en mere dynamisk diskussion (Tinson, 2009). Respondenterne blev opsøgt på tre kriterier: 

tilgængelighed, alder og køn. Det lykkedes at opnå en gennemsnitsalder på 13,5 år; hvilket 

korresponderer med medianen for aldersgruppen 12-15. Det skal bemærkes, at der er en markant 

forskel på en 12-årig og en 15-årigs virkelighed, givet forskellen på deres sociale og private liv. En 15-

årig har oplevet og erfaret en hel del mere end en 12-årig, hvilket har stor indflydelse på den unges 

oplevelse og forståelse af mere abstrakte fænomener. Ydermere, som nævnt i kapitel 2, er barnets 

kognitive evner stadig under udvikling i dette stadie.  

 

Tabel 4 Oversigt over antal respondenter fordelt på alder og køn 

Alder Drenge Piger 

12 1 1 
13 1  

14  1 

15 1 1 
 

Respondenterne blev valgt ud fra tilgængelighed, idet dataindsamling på børn kræver forældrenes samt 

barnets samtykke, som kan være en langvarig proces at indhente. Derfor er børn i forfatterens eget 

netværk blevet valgt. Den direkte adgang til børnenes forældre gjorde adgangen til respondenterne 

nemmere. Grundet tilgængelighed bor alle respondenterne i Hovedstadsområdet. Mange af børnene 

kommer fra familier med lange videregående uddannelser, som kan have haft indflydelse på 
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respondenternes evne til at forstå og skelne mellem kommercielt og organisk indhold på de sociale 

medier. Tre af respondenterne har desuden brugt store dele af deres liv i udlandet, som kan have gjort 

dem bedre til fremmedsprog samt forbedret deres evne til at navigere i forskellige kulturer (online såvel 

som fysiske kulturer). Havde undersøgelserne inkluderet børn fra andre områder af landet, børn af 

anden etnisk herkomst eller børn fra anden socioøkonomisk gruppering, ville undersøgelsens resultater 

have set anderledes ud. Det skal pointeres, at børnenes demografi og psykografi har en væsentlig 

indflydelse på undersøgelsens resultater.  

 

 

3.2.1.5 Børn som informanter  

 

Interessen for børn som forbrugere er relativt ny. Tidligere har børn ikke været anset som værende 

købsdygtige og dermed uden nogen egentlig købekraft (Andersen, 2007). Forskning på børn er i dag 

baseret på en betragtning af barnet som kompetent forbruger, der tilmed evner at forstå og begå sig i 

det kommercielle marked herunder også markedsføringen (Andersen, 2007). Dette syn tillader børnene 

at blive anset på lige fod som voksne; man møder barnet som et væsen på dets nuværende stadie, 

snarere end at anse det som en kommende voksen (Qvortrup, 1994). Derfor er barnet i den primære 

dataindsamling inddraget, således at deres meninger og holdninger fremstår som ekspertviden 

indenfor undersøgelsesfeltet og sin egen virkelighed. Det skal dog pointeres, at barnets udsagn stadig 

fortolkes af en voksen forsker, der netop forsøger at forstå barnets tanker om dets eget liv (Jørgensen 

& Kampmann, 2000).  

 

Da barnets rolle som informant er uvant, kan det have indflydelse på barnets villighed til at deltage 

aktivt i en interviewsituation. Ifølge Marshall (2010) kan barnets tillid til forskeren opretholdes ved 

gentagne gange at bekræfte barnet i interviewets fortrolighed. Derfor blev interviewet indledt med en 

forklaring af, hvad interviewet skulle bruges til. Forklaringen af undersøgelsen blev holdt kort, for ikke 

at overvælde barnet med information samt holde dets engagement højt.  

 

Nogle forskere mener, at forskning på børn differentierer sig fra øvrige målgrupper, ikke kun på grund 

af aldersforskellen, men rettere grundet det uhensigtsmæssige magtforhold mellem forsker og 

informant baseret på erfaring, forståelse samt de kognitive evner (Mauthner, 1997; Boyden & Ennew, 

1997). Børn vil ofte anse forskeren som en slags lærer, hvor de dermed tror de udelukkende kan svare 

rigtigt eller forkert på forskerens spørgsmål (Roper som citeret i Tinson, 2009). For at komme uden om 
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det, blev det undervejs i interviewene gjort klart for respondenterne, at de ikke kunne svare forkert på 

spørgsmålene, da formålet blot var at høre deres meninger og holdninger til de emner, der skulle 

italesættes. Denne affirmation skulle afføde mere interesse i deltagelsen samt bidrage til en mindskning 

af magtdistancen.  Interviewspørgsmålene blev desuden stillet således, at barnet skulle agere ekspert 

på området om de forskellige sociale platforme. Dette skulle bidrage til en bedre dialog mellem forsker 

og informant, som ligeledes skulle reducere magtdistancen. Ifølge Tufte (2000) kan magtforholdet have 

en markant indflydelse på interviewets udformning, da barnet kan føle sig brugt eller udsat, og dermed 

agere mere rigidt i undersøgelsen. I afhandlingens undersøgelse var fokus derfor især på at lade barnet 

vide, at det var kompetent og kvalificeret til at besvare de stillede spørgsmål. Vigtigt for interviewet er, 

at de spørgsmål som respondenten bliver spurgt om, er letforståelige, korte og fri for akademisk sprog 

(Kvale & Brinkmann, 2015). Det er især vigtigt, når man udarbejder undersøgelser med børn. Der 

vægtes især prioritet på deskriptive spørgsmål, som kan fremkalde bedre indsigt i respondentens 

forståelse og opfattelse. Derfor er ”hvad” og ”hvordan”-spørgsmål bedst, da de møder respondenten i 

øjenhøjde og ikke overanalyserer eller reflekterer over udfaldet. Især med børn, er det ikke sikkert 

”hvorfor” spørgsmål vil give kvalificerede svar, da barnet ikke nødvendigvis har reflekteret over 

situationen eller fænomenet. Barnets selvforståelse er stadig under udvikling.  

 

Unge teenagere er især opmærksomme på, hvordan de fremstår, og på hvilken måde de bliver 

accepteret i en given kontekst. Det betyder, at barnet kan agere passiv i en interviewsituation, idet det 

kan føle sig overvåget og dermed fordømt (Tinson, 2009). Ældre børn kan hvile mere i sig selv og 

bidrage med en mere voksen-lignende ageren i interviewet. Netop på grund af de sociale udfordringer 

med denne aldersgruppe kan det være gavnligt, især med de yngre teenagere, at interviewe dem i par. 

Det kan skabe mere tryghed og dynamik i interviewet. Til gengæld kan parvise interviews påvirke 

validiteten af interviewet, når der er tale om teenagere. Den sociale interaktion mellem 

respondenterne kan have en signifikant indflydelse på de svar, forskeren opnår i undersøgelsen. 

Teenagere kan nemmere gennemskue hensigten med spørgsmål, og deres svar kan derfor i mange 

tilfælde være udtænkt som, hvad teenagere tror forsker vil høre (Tinson, 2009).  
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3.2.2 Validitet og reliabilitet 

 

Denne afhandling tager i særdeleshed udgangspunkt i de kvalitative metoder, som ikke kan anses som 

værende fuldt repræsentative for hele populationer. Derfor taler man om resultaternes validitet og 

reliabilitet, som henviser til resultaternes gyldighed og generaliserbarhed for den udvalgte stikprøve. 

Gyldighed fremstår i forskerens evne til at udlede den sande mening, respondenterne tilkendegav i 

undersøgelsen (Kvale, 2007). Der er tale om et fokus på at vælge mellem argumenter fundet i 

undersøgelsen og undgå overfortolkning. Dermed er det også relevant inden for validiteten af 

undersøgelsen at centralisere, hvorvidt den unge teenager har talt sin egen sandhed eller forsøgt at 

svare præcis, som han eller hun formodede forsker ville have det. Derfor er det semistrukturerede 

interview favorabelt med denne målgruppe, da fleksibiliteten at stille opklarende spørgsmål til 

meninger, holdninger og forståelser undervejs i undersøgelsen, som skulle bidrage til højere validitet. 

Interviewene er desuden lydoptaget og transskriberet så tæt på den naturlige dialog som muligt for at 

bevare kvaliteten af dataindsamlingen. Respondenterne besvarede spørgsmålene på baggrund af deres 

egne oplevelser og erfaringer, hvorfor disse resultater ikke kan anses som værende fuldt 

repræsentative for resten af populationen, men snarere er en anvisning for, hvordan samme forhold 

kunne se ud hos andre i samme målgruppe. Validitet kan derfor anses som en måde at sikre de 

kvalitative undersøgelsers forskningsgrundlag, og dermed ikke kun forskningsresultaterne (Kvale, 2007). 

Reliabilitet fortæller om resultaternes nøjagtighed og kan oversættes til dansk som værende 

pålidelighed eller konsistens (Kvale, 2007). Reliabilitet siger noget om, hvorvidt andre forskere ville 

kunne gengive og reproducere samme undersøgelse med samme resultat. Denne undersøgelse tager 

udgangspunkt i en relativt lille stikprøve af unge teenagere fra samme geografiske og demografiske 

baggrund. Det kan have indflydelse på yderligere forskning i andre landsdele og kan derfor give nye 

resultater. Reliabiliteten er især relevant i kvantitative undersøgelser, men i kvalitative metoder mener 

Kvale (2007) andre forhold bør være gældende; ifølge Kvale er pålideligheden i kvalitative 

undersøgelser snarere baseret på forskerens dygtighed i gennemførelsen af interviewene samt den 

efterfølgende databehandling. Grundet den individuelle forskers dygtighed, vil øvrige undersøgelser 

udarbejdet af andre forskere derfor afvige hvad angår undersøgelsesresultaterne.  

 

Åbne, semistrukturerede interviews er udfordret af såkaldt bias. Bias opstår i flere henseender, 

herunder respondent- og forskerbias. Det er nødvendigt at påpege bias, for at sikre dataenes kvalitet, 

som samtidigt sørger for at balancere undersøgelsen på tværs af flere videnskabelige perspektiver 

(Kvale, 1996). Afhandlingens undersøgelser med unge teenagere har derfor fokus på, hvordan 



 

 

 

42 

spørgsmålene kan påvirke respondenternes svar. Denne påvirkning kan baseres på den anvendte tone, 

formulering af spørgsmål samt kropssprog. Intervieweren kan dermed uhensigtsmæssigt påvirke 

respondenten ved at stille ledende spørgsmål og dermed ubevidst bekræfte forudgående fordomme og 

forventninger for interviewets formål. Det kan eksempelvis ske, når barnet ikke selv afgiver 

dybdegående svar, hvorfor forskeren vil skulle stille opklarende spørgsmål, som derfor vil afvige fra den 

udarbejdede interviewguide. De spørgsmål vil ofte være formuleret med henblik på det overordnede 

objektiv at opnå mere information om det givne emne. Her vil allerede udarbejdede interviews også 

have indflydelse på formuleringen af spørgsmål givet den information forskeren allerede har indsamlet 

fra målgruppen. Derfor vil forskerbias have en relativ høj indflydelse på interviewenes udformning og 

resultater. I de tilfælde kan respondentens svar være baseret på forskerens formulering, givet det ikke 

er sikkert barnet selv har reflekteret tilstrækkeligt over spørgsmålet. Samtidigt kan respondentbias 

opstå i deltagerens fordomme og forudindtagethed om forskeren, som eksempelvis forskerens niveau 

af troværdighed, interpersonelle forhold til deltager og magtforhold. Det kan have indflydelse på 

respondentens villighed til at deltage aktivt i interviewet. Opgavens fokus på native advertising på de 

sociale medier anses ikke som værende følsomt for målgruppen. Interviewet kan dog stadig sætte 

barnet i en uvant situation, hvor dét at agere interviewperson kan være en svær rolle at besidde. Det 

kan gøre, at børnene giver kortfattede svar eller distancerer sig selv fra interviewprocessen, som kan 

have negativ indflydelse på dataindsamlingen.  

3.2.3 Refleksioner 

 

Grundet forårets udfordringer med det globale udbrud af COVID-19 pandemien har den danske 

regering suspenderet mange sociale tiltag for at undgå smittespredning. Det har haft implikationer for 

afhandlingens dataindsamling, idet fysiske interviews ikke længere kunne udføres. Derfor er alle 

projektets interviews afviklet over videoprogrammet FaceTime i et forsøg på at efterligne det 

almindelige ansigt-til-ansigt interview. Den eneste forskel mellem et online interview og et fysisk 

interview er, at interviewet gennemføres gennem en form for teknologisk medium. Denne forskel er 

dog ikke uden konsekvenser, især i relation til børn og unge. I et online interview vil de sociale 

relationer mellem forsker og respondent svækkes, givet at den korte, fysiske afstand mellem aktørerne 

erstattes med en skærm, som mindsker muligheden for at skabe et rum til fordybelse og fortrolighed. I 

fysiske interviews kan intervieweren forsøge at skabe en mere intim og behagelig atmosfære ved sin 

fysiske ageren, herunder afstanden til respondenten og ved sit kropssprog, hvilket er sværere at 

efterligne i et online interview. Derfor er det også sværere i det virtuelle interview at skabe aflukkede 

fora, hvor respondenterne kan føles sig tilpas, da skærmen gør interviewsituationen langt mere formel. 



 

 

 

43 

De virtuelle interviews har desuden haft indflydelse på den udarbejdede interviewguide, som siden blev 

revideret til fordel for det virtuelle interview. Oprindeligt var interviewene mere eksplorative, idet det 

var tiltænkt, at den indledende samtale skulle indebære at informanterne med deres egne telefoner 

skulle vise hvordan platformene fungerede samt hvilket indhold de selv opsøger online. Indholdet blev i 

stedet baseret på forskerens fund snarere end det egentlige indhold, den enkelte unge teenager selv 

interagerer med på daglig basis. Fordelen ved det virtuelle interview kan anses som værende det 

faktum, at det er muligt at afholde interviewet til enhver tid. Det var især relevant i henhold til dette 

projekt, givet at børnene er hjemme hele dagen grundet pandemien. Det faktum, at barnet er i sit eget 

hjem, omringet af familie under interviewet, kan give dem en fornemmelse af tryghed, hvis noget skulle 

gå galt, som det gjorde med teknikken, hvor en forælder nemt kunne steppe ind og hjælpe til.  

 

Alle interviewene blev på forhånd godkendt mundtligt og skriftligt af forældrene, som havde et mindre 

kendskab til intervieweren (se bilag 8.7). Forældrene blev bedt om at spørge deres børn, om de kunne 

have lyst til at deltage i interviewet for at sikre barnets villighed og accept af rollen som informant. Alle 

respondenter på nær én kendte ikke intervieweren, hvorfor den oplevede distance mellem aktørerne 

kan have haft indflydelse på interviewenes udfoldelse. Til trods for at interviewet var baseret på en 

udarbejdet interviewguide, var det som uerfaren interviewer svært at få lange, dybdegående svar ud af 

respondenterne. Det interview, hvor samtalen forekom mest naturlig, var en 15-årige pige, som 

interviewer havde bekendtskab med forud for interviewet. Det gjorde dialogen mere flydende og mere 

ærlig. De svar respondenten gav, var ofte fyldestgørende og troværdige. Sammenligneligt var svarene 

fra de respondenter, intervieweren havde mindst personligt forhold til, ofte korte og distanceret (her 

især de to 12-årige). Dataene fra interviewene varierer således i henhold til det personlige kendskab og 

den oplevede magtbalance mellem respondent og interviewer.   
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4. Analyse 
 

Dette kapitel stræber sig på at analysere og diskutere de empiriske data i relation til 

problemformuleringen og de dertil hørende underspørgsmål. Kapitlet er opbygget efter 

underspørgsmålene, som refererer til de forskellige indsamlingsmetoder (se tabel 1). Kapitlet 

reflekterer over omfanget af native advertising i kontekst med de sociale medier samt unge teenageres 

forhold, forståelse og evne til at genkende netop dette reklameformat. Først vil resultaterne af det 

netnografiske feltstudie diskuteres i henhold til problemformuleringens første underspørgsmål for at 

finde svar på, hvordan eksponeringen af native advertising ser ud på de sociale medier. Herefter følger 

en analyse af de kvalitative dybdeinterviews, som diskuteres i henhold til det andet og tredje 

underspørgsmål. Disse afsnit forsøger at kortlægge fænomenet native advertising ud fra de unge 

teenageres egne perspektiver gennem den empiriske fænomenologi. Der er fokus på at fortolke deres 

udsagn for at opnå dybere indsigt i barnets virkelighed. Det vil bidrage til at skabe mening af 

interviewresultaterne relateret til de unge teenageres advertising literacy af native advertising. De 

empiriske resultater vil blive støttet af det teoretiske grundlag undervejs i kapitlet.  

 

 

Børn er i dag udsat for en signifikant mængde kommerciel kommunikation, som resultat af de nye 

teknologiske muligheder. Markedsførere gør især brug af integreret reklame som native advertising 

med det formål at skabe værdifuld kommunikation til forbrugerne (Zarouali et al., 2019). Zarouali 

sondrer mellem evnen til at genkende og forstå kommercielt indhold. Evnen til at genkende indebærer 

at kunne differentiere og skelne mellem forskellige typer indhold. De unge teeenagers evne til af 

genkende native advertising vil blive gennemgået i kapitel 4.2, hvorimod teenagerens forståelse af 

native advertising vil gennemgås i kapitel 4.3. I interviewene blev respondenterne præsenteret for 

forskellige typer indhold, herunder både kommercielt og ikke-kommercielt. Den native advertising 

børnene blev vist, var udvalgt for at undersøge deres evne til at identificere den reklamerede intention, 

selv i svære kontekstuelle sammenhænge. Udvalget var som beskrevet i kapitel 3 baseret på 

målgruppens generelle mediebillede for at højne kendskab og relation til indholdet. 
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4.1 Hvordan ser eksponeringen af native advertising ud? 
 

For at undersøge eksponeringen af native advertising på de sociale medier blev der udført et 

netnografisk feltstudie. Undersøgelsen gav indblik i flere varianter af native advertising, som er 

tilgængelig på de tre populære platforme TikTok, Instagram og YouTube. Platformene er udvalgt i 

henhold til afhandlingens fokus på 12-15-årige og deres foretrukne digitale medier (se også afsnit 2.1.2 

Populære sociale medier og 3.2.1.3 Interviewguide). Platformene er i høj grad påvirket af user-

generated content, som tager sig ud i mange afskygninger, herunder regulært kontra kommercielt 

indhold. Med regulært indhold menes der ikke-kommercielt indhold, som er det gængse indhold 

brugerne selv deler på platformene. De tre platforme er udformet meget forskelligt, hvilket er 

gennemgået i kapitel 2.1.2, og som har betydning for hvordan native advertising ser ud på den enkelte 

platform. Følgende afsnit vil gennemgå, hvordan eksponeringen af native advertising kommer til udtryk. 

Det netnografiske studie viste en overvældende mængde reklameret indhold på de sociale medier. Det 

blev nødvendigt at opdele dataindsamlingen i underkategorier for at differentiere mellem de forskellige 

typer af native advertising. Den kodede netnografi er opdelt i henholdsvis brandpartnerskaber, 

influencer marketing, sponsoreret indhold, skjult reklame og regulært indhold (Bilag, 8.1 Netnografi). 

Forskellen mellem kategorierne er baseret på forholdet mellem influencer og annoncør, samt hvordan 

det kommercielle indhold kommer til udtryk. Understående tabel viser hvordan kategorierne af native 

advertising defineres i denne opgave.  

 

Tabel 6 Oversigt over underkategorisering af native advertising på de sociale medier 

Native advertising type  

Programmatisk reklame 
Automatiseret reklame placeret på betalte medier med kunstig intelligens for at 
optimere reklameeffekten  

Brandpartnerskab 
Et forhold mellem annoncør og influencer, som gavner begge parter (herunder 
affilierede rabatkoder) 

Influencer marketing Product promotion på populære, personlige, sociale medier 

Sponsoreret indhold Indhold som består halvt af regulært indhold og halvt af kommerciel reklame 

Skjult reklame  Indhold som ikke umiddelbart ligner reklame på de sociale medier 
 

Følgende indholdsanalyse vil gennemgå de ligheder og forskelle, der findes mellem de forskellige typer 

native advertising. Som det fremgår af teorien (afsnit 2.1.4) kan native advertising tage flere former. De 

eksempler, der er inkluderet i de følgende kapitler, er alle sammen native advertising. 

Samtlige eksempler på native advertising kan findes i bilagene. Bilagene er nummeret og opdelt efter 

reklametype. Følgende henvisninger til bilagene vil derfor referere til nummeringen og ikke sidetallet.  
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4.1.1 Programmatisk reklame  

 

Programmatisk reklame er en af de i netnografien fundet typer native advertising og kendetegnes ved 

at være placeret på betalte medier. Reklamerne optimeres på medierne med kunstig intelligens med 

det formål at forbedre kampagneeffekten (Digital Marketing Institute, n.d.). De programmatiske 

reklamer minder mere om de traditionelle display reklamer, herunder banner- og pop-up reklamer end 

de øvrige former for native advertising. Selvom reklamerne placeres via kunstig intelligens – og dermed 

på brugerens interesse og adfærd – passer de ikke sømløst ind i det omliggende indhold. Det er dermed 

heller ikke givet, at brugeren finder reklamerne relevante. Desuden kender den enkelte bruger ikke 

nødvendigvis afsenderen af de programmatiske reklamer, da de netop er placeret på betalte medier. 

Det sandsynliggør muligheden for, at brugeren vil have nemmere ved at identificere reklamen, da det 

er en afsender, der for modtager er ukendt. I kapitel 2.1.4.1 bliver native advertising defineret som 

værende betalt reklame der matcher form, fornemmelse og funktion af det gængse indhold på det 

medie reklamen opstår på, og som dermed ikke forstyrrer brugerens online oplevelse (Native 

Advertising Institute, n.d.; Campbell & Marks, 2015; Matteo & Del Zotto, 2015).  

Figur 1 Eksempler på programmatisk reklame på TikTok 
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Programmatisk native advertising opfylder kun delvist denne definition, idet dette format kun stemmer 

overens med mediets form og fornemmelse og dermed ikke samme funktion, som det omliggende 

indhold. Det netnografiske arbejde viste, at programmatisk reklame eksisterer på alle de undersøgte 

platforme. 

 

TikTok 

Figur 1 viser hvordan programmatisk reklame opstår på TikTok. De to eksempler i Figur 1 har hver deres 

format; højre side er i fuldskærm, som det regulære indhold på platformen, hvorimod venstre side har 

de sorte bånd, som det regulære indhold netop ikke har. Da indholdet derfor er centreret i en lille 

ramme, betyder det, at især venstre reklame i Figur 1 er nem at identificere som reklame. I henhold til 

det regulære indhold har de programmatiske TikTok reklamer små blå bannere med knaptekster, her 

”Learn More” og ”Play Game”, som ikke findes på det gængse indhold. Eksemplet til højre smelter 

derfor i højere grad ind i platformens regulære indhold.  

 

De programmatiske reklamer på TikTok kommer frem på regulær basis på platformens ”For You” side, 

som netop er her, det viste indhold er baseret på kunstig intelligens (se Ordliste og kapitel 2.1.2.3). 

Reklamerne kommer med irregulære sekvenser. Undersøgelsen viste, at denne reklametype var mindre 

udbredt end på for eksempel Instagram, se afsnittet herunder.   

 

Instagram 

Instagram er ejet af Facebook, hvilket gør det muligt for virksomhederne at placere den samme 

reklame på alle Facebooks platforme. 83 % af brugerne på Instagram bruger platformen til at udforske 

produkter og services (Facebook, 2019). At brugerne selv opsøger brands og virksomheder på 

platformen, gør det særligt relevant for virksomhederne at fokusere deres markedsføring gennem dette 

medium. Ligesom med de programmatiske reklamer på TikTok viste undersøgelsen, at de 

programmatiske reklamer er baseret på kunstig intelligens, hvorfor reklamerne inkluderet i bilagene er 

baseret på forfatterens interesser og ikke den omtalte målgruppe (Netnografi, 5-8). Den 

programmatiske native advertising på Instagram (Figur 2), minder om eksemplerne i Figur 1, ved også 

at have knaptekster på reklamerne. Dog skal det siges, bannerne på denne platform ikke er lige så 

tydelige som i Figur 1. Det gør det sværere for brugerne at adskille indholdet fra det omliggende, 

regulære indhold. Eksempler på programmatisk native advertising på Instagram kan ses i bilag 

Netnografi, 5-8. 
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Reklamerne på Instagram efterligner også appens brugerflade, som mindsker forstyrrelsen af 

brugeroplevelsen, men som til gengæld besværliggør muligheden for at skelne mellem reklameret og 

regulært, ikke-kommercielt indhold. På Instagram er de programmatiske reklamer i højere grad effektiv 

native advertising, da de mere sømløst tilpasses det omliggende indhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det fremgår af Netnografien i bilagene er der en markant lighed mellem den programmatiske 

reklame og det regulære indhold på Instagram (8. 1 Netnografi, 5-8; 53-56). Den eneste forskel mellem 

de to er, at de programmatiske reklamer er kendetegnet ved tekstknappen ”sponsoreret” under 

brugernavnet, samt aktionsbanneret nederst på billedet (f.eks. ”shop now”, ”visit profile” og ”learn 

more”), se Figur 2. 

 

YouTube 

YouTube er dog den platform, hvor den programmatiske native advertising adskiller sig mest tydeligt, 

især i henhold til de øvrige platforme i undersøgelsen. Markeringen af reklamerne på YouTube ses med 

den gule ”ad”-knap. På Figur 2 ses ”ad”-knappen under Fortnite-videoen til højre. De programmatiske 

reklamer på YouTube ligner meget det omliggende indhold, men de adskiller sig ved den gule ”ad”-knap 

Figur 2 Programmatisk reklame på Instagram (venstre) og på YouTube (højre) 
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(8.1 Netnografi, 1-4). Klikker man på reklamerne, åbner et link som fører til annoncøren. Ligesom i 

ovenstående tilfælde, er de programmatiske reklamer placeret via kunstig intelligens, hvorfor afsender 

og produkt vil variere for den enkelte bruger (Flyverbom & Madsen, 2015). Undersøgelsen viste mange 

eksempler på programmatisk reklame, som var forventeligt givet det i teorien 2.1.2.2 YouTube 

gennemgåede nuværende mediebillede. Nuværende viden om platformen angav, at markedsføring på 

YouTube er signifikant, hvad end virksomhederne selv deltager som aktive aktører ved at dele indhold 

eller ved at gøre brug af programmatisk reklame (Oetting, 2019). Eksponeringen af den 

programmatiske native advertising på de forskellige platforme har derfor forskellige formater, men de 

er alle sammen placeret automatisk og optimeret med kunstig intelligens for at opnå størst mulig 

effekt.  

 

 

4.1.2 Brandpartnerskab  

 

En anden type native advertising fundet i den netnografiske undersøgelse er brandpartnerskaber. 

Denne type reklame opstår hovedsageligt på Instagram og TikTok. Brandpartnerskab defineres i denne 

opgave som værende samarbejde mellem to aktører, som gavner parterne ligeligt. Dette kan blandt 

andet gøres hvis annoncør og influencer har overlappende målgrupper, som kan give begge parter 

mulighed for at udvide deres publikum. I brandpartnerskaber er der højnet fokus på at skabe relevant 

indhold for publikum. Brandpartnerskaber ses oftest med affilierede rabatkoder, hvor influenceren 

tjener penge på, hvor mange der bruger deres kode på annoncørens side. Et eksempel på denne type 

brandpartnerskab ses i Figur 3. Markeringen sker oftest ved brug af hashtag, her ”#reklame”.  

 

På Instagram er det også muligt at integrere markeringen under brugernavnet, som det ses i Figur 3 til 

højre (”Paid Partnership with”). Det er en måde hvorpå brugeren nemt kan verificere deres samarbejde 

med en konkret virksomhed, da denne form for annoncering kræver virksomhedens samtykke. 

Brandpartnerskaber på Instagram har altså til formål at skabe opmærksomhed på det betalte 

samarbejde mellem to aktører. Dette formål udfordres dog af det faktum, at det er svært at skelne 

mellem det redaktionelle, regulære indhold på platformen kontra brandpartnerskaberne (se Figur 4). 
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Brandpartnerskaberne kommer også til udtryk på store annoncørers profiler, hvor blandt andet Netflix 

har lavet partnerskaber med en af de største nutidige internetstjerner på TikTok (Netnografi, 15-16). 

Denne form for partnerskab giver stort brugerengagement hos begge aktører. I dette eksempel får 

Netflix som filmudbyder mulighed for at optræde på brugeren AdamRayOkays profil, som kan give 

Netflix bedre kundekontakt og brandrelationer med Adams følgeskab. Adam optræder desuden på 

Netflix’ side, som giver Adam mere eksponering på en bredere, mere international platform. 

 

 

4.1.3 Influencer marketing 

 

Netnografien ledte også til eksempler på influencer marketing, der er en indholdsbaseret reklameform, 

som tager sit afsæt i celebrity endorsement (De Veirman et al., 2019). Det forrige afsnit om 

brandpartnerskaber er også en del af influencer marketing, men i denne afhandling er det besluttet at 

adskille de to. Som nævnt er brandpartnerskab et samarbejde, der gavner begge parter ligeligt, 

hvorimod influencer marketing ikke nødvendigvis giver en lige distribuering af fordele mellem annoncør 

og influencer. Eksemplerne på influencer marketing, som det fremgår af bilagene, er derfor i højere 

Figur 3 Brandpartnerskaber på TikTok (venstre) og Instagram (højre) 
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grad baseret på produkter, som influenceren modtager og derfor skal dele med sit eget følgeskab. 

Dermed sagt er det ikke nødvendigvis det samme som, at produktet vil gavne influencerens forretning, 

som det ses i brandpartnerskabet. Den netnografiske undersøgelsen indikerede at langt det meste 

native advertising på de sociale medier, var influencer marketing. Denne type reklame opstod på alle af 

de tre undersøgte platforme. Reklamerne ligner ofte det omliggende ikke-kommercielle indhold. Det 

betyder, at reklamen tilpasses det omliggende medielandskab til en grad, hvor indholdet sømløst 

passer ind (Figur 4 og Figur 5 herunder).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Generelt har store Instagram og TikTok-profiler en hel del influencer marketing på deres profiler, som 

resultat af deres relative indflydelse på deres følgeskab. Influencer marketing er som oftest markeret 

med hashtags, herunder #reklame og #ad, i tekstbeskrivelsen. Indholdet kan dog variere fra opstillede 

billeder (Netnografi, 26) til mere underholdningsbaseret indhold (Netnografi, 34). Influencer marketing 

på Instagram ligner de eksempler, der er inkluderet i Figur 5.  

 

Figur 4 Eksempler på et brandpartnerskab (venstre) og regulært indhold (højre) på 
Instagram 
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På YouTube er influencer marketing også en del af den tilgængelige native advertising. Eksempler 

inkluderet i bilag er EA Game Changers og EA Sports, som laver computerspil som Fifa og The Sims, der 

er populære blandt børn og unge (Netnografi, 23-24). YouTube adskiller sig fra de øvrige platforme ved 

ikke at have tekstbeskrivelsen sammen med det egentlige indhold. Som det ses i Figur 3, har både 

TikTok og Instagram tekstbeskrivelser sammen med det visuelle indhold. På YouTube vil beskrivelsen 

findes under videoen, som betyder, at brugeren selv aktivt skal udvide og læse videobeskrivelsen, for at 

finde en eventuel reklamemarkering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I de to eksempler bliver der ikke eksplicit sagt eller skrevet, der er tale om reklame, men derimod 

fortæller influenceren ”at videoerne ikke ville have været skabt uden hjælp fra EA”. Denne måde at 

undgå at tilkendegive reklame viste sig at være udbredt blandt det indhold, der blev fundet i 

undersøgelsen. Selve indholdet på YouTube varierer ekstremt meget i henhold til hvilke forholdsregler, 

der bliver taget i markeringen af indholdet som reklameret. Der er ikke umiddelbart nogen regel for, 

hvornår i videoen influenceren skal tilkendegive samarbejdet med annoncøren, hvorfor dette også vil 

variere fra video til video. I nogle videoer vil reklameelementet først fremgå til sidst i videoen; i andre 

kan influenceren have valgt at lægge reklamen i starten eller undervejs have tilkendegivet annoncøren 

skriftligt (se Netnografi, 22).  

Figur 5 Influencer marketing (venstre) og ikke-kommercielt indhold (højre) på TikTok 
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4.1.4 Sponsoreret indhold  

  

Undersøgelsen viste også en form for influencer marketing, der i denne opgave kaldes for ”sponsoreret 

indhold”. Sponsoreret indhold bliver her defineret som værende indhold der består halvt af ikke-

kommercielt indhold og halvt af traditionel reklame. Sponsoreret indhold opstod kun på TikTok (8.1 

Netnografi, 37-44). Afsenderne var typisk store medieselskaber, herunder film- og musikselskaber. 

Reklamerne var bygget op således at første halvdel af videoen ville være det gængse underholdning på 

TikTok, som eksempelvis blev afløst af en almindelig filmtrailer (8.1 Netnografi, 38-40; 41-42). I 

eksemplet Netnografi 38-40, starter videoen ud med et fokus på brugerens kommende tatovering, som 

følgende afløses af en reklame for animationsfilmen Sonic. De to emner har ikke umiddelbart noget 

med hinanden at gøre, hvilket også afspejles i kommentarfeltet (8.1 Netnografi, 39). Selvom der tydeligt 

reklameres for filmen Sonic, er det ikke muligt at afkode, hvem den egentlige afsender for reklamen er. 

Samme reklameformat kunne ses i flere eksempler på platformen, på danske såvel som udenlandske 

profiler (8.1 Netnografi, 37-44). Interessant var det også at den danske internetkendis HelloRasmus 

havde lavet sponsoreret indhold for HBO Nordics tv-serie Westworld (8.1 Netnografi, 37).  

 

Netop denne reklame kræver kontekstforståelse, givet at der ikke i videoen eksplicit bliver reklameret 

for netværket eller tv-serien, men der derimod bliver brugt en temamelodi som baggrundsmusik for 

selve indholdet. Serien er desuden ikke egnet for børn, som ellers er HelloRasmus’ hovedmålgruppe. 

Andre eksempler på sponsoreret indhold er for eksempel videoklip og filmtrailere fra store 

medievirksomheder, som især findes på YouTube. Disse videoer har til formål at skabe opmærksomhed 

og tiltrække nye seere og kunder til deres programmer (8.1 Netnografi, 41-44). 
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4.1.5 Skjult reklame 

 

Den sidste kategori af native advertising, som blev fundet ved det netnografiske studie, er skjult 

reklame. Skjult reklame kan defineres på flere måder, men denne opgave tager udgangspunkt i det 

indhold, som ikke har nogen tydelig sammenhæng med annoncøren samt ikke nødvendigvis 

tilkendegiver eksplicit, at der er gjort brug af reklame i det givne indhold. I denne opgave er der under 

denne definition kun inkluderet eksempler på skjult reklame fra TikTok. Det reklameindhold, som kan 

findes i bilag (8.1 Netnografi, 45-48), er i højere grad baseret på kontekstuel viden. Det betyder, at 

seeren forud for reklamen, skal have kendskab til afsender for at kunne genkende reklameintentionen. 

Eksempelvis er eksempel 45 og 46 reklamer for den musik, der bruges i videoen, hvilket kun ses ved 

hashtagget #reklame samt ved markeringen af sangen nederst ved det lille nodesymbol. Det skal dog 

siges, at det på TikTok er muligt at kopiere denne melodi og lave videoer baseret på denne melodi, helt 

uden det betyder, der er tale om reklame. Netop derfor er alle instanser med video baseret på et 

bestemt musiknummer ikke reklame, da brugerne har mulighed for selv at dele videoer med samme 

lyd. Indholdet mellem det reklamerede og ikke-kommercielle indhold ligner derfor hinanden til 

uigenkendelighed, da det føder ind i TikToks gængse brugeroplevelse. Derfor er blandt andet 

musikreklame i denne opgave klassificeret som ”skjult reklame”, da indholdet her er det samme som 

det omliggende indhold.  

 

Andre eksempler på skjult reklame inkluderet i bilag (47-48) er kosmetikvirksomheden E.L.F. Cosmetics 

store TikTok kampagne ”Eyes, Lips, Face” efter brandets akronym. Kampagnen føder ind i TikTok-

fænomenet ved at være en ”challenge”. Melodien brugt til den nye challenge er en original sang lavet 

specifikt til kampagnen og betalt af E.L.F. Cosmetics. Virksomheden har i denne forbindelse kontaktet 

store TikTok’ers, som er betalt for at lave videoer med melodien (8.1 Netnografi, 47-48). Videoerne har 

ikke noget konkret at gøre med kosmetikvirksomheden, da hverken E.L.F’s produkter eller navn bliver 

nævnt i melodien. Challengen har siden efteråret 2019 været ekstremt populær blandt brugerne, som 

blandt andet kan ses med kampagnehashtagget (#eyeslipsface), der per midt april 2020 har over 5 

milliarder visninger på TikTok. Det er naturligvis ikke alle videoerne med hashtagget, som er betalt af 

E.L.F. Cosmetics, men melodien er med til at øge kendskabet til virksomheden blandt en ny, yngre 

målgruppe (8.1 Netnografi, 49).  
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4.1.6 Omfanget af native advertising  

 

Som del i den netnografiske undersøgelse blev det forsøgt at estimere omfanget af native advertising 

på de tre platforme. De informationer, der er tilgængelige om platformene har forskellige variable. På 

henholdsvis TikTok og Instagram blev to hashtag fulgt i 14 dage, for at følge udviklingen af 

reklameomfanget (se Tabel 5). De to platforme måler deres hashtags forskelligt. TikTok måler antal 

visninger og Instagram måler antal opslag. Selvom variablene ikke er ens giver de et indtryk af 

udviklingen i perioden.  

 

Tabel 5 Udvikling af antal visninger og antal opslag på TikTok og Instagram over tid  

 

 

 

 

 

 

Tabellen angiver den procentvise udvikling af de to hashtags, som tyder på at omfanget af reklame på 

de sociale medier er stigende. Det skal dog pointeres, at ikke alle former for native advertising vil kunne 

måles på denne måde, og at denne tabel derfor blot er et forsøg på at kortlægge native advertising. 

Som det kan ses, er YouTube ikke inkluderet i ovenstående tabel. Det er grundet det faktum, at 

hashtags ikke er brugt i samme omfang på YouTube. Derfor er det ikke muligt at måle og opspore native 

advertising gennem hashtags på denne platform. Native advertising i videoformat kan udformes på 

mange måder, blandt andet kan markeringen af annoncen tilkendegives mundtligt, hvorfor det er svært 

at opsamle instanser af native advertising på YouTube. Er der tale om for eksempelvis product 

promotion eller product placement vil det ikke være muligt at systematisere kategoriseringen af 

indholdet som værende regulært eller kommercielt, da markeringen vil indgå i selve indholdet snarere 

end i tekstbeskrivelsen. Til gengæld viser statistik, at indtjening på YouTube er stigende (YouTube som 

citeret i Hootsuite, 2019). Denne indtjening kan komme til udtryk som influencer marketing, 

brandpartnerskaber og sponsoreret indlæg. Desuden er en af de største videogenrer på YouTube, 

skønhedsbranchen, kraftigt påvirket af native advertising, herunder brandpartnerskaber og influencer 

marketing. Statistikker peger på, at op mod 60 % af videovisninger inden for skønhed på YouTube er 

influencer marketing (Pixability, 2018). Grundet den stigende omsætning og investering i kommercielt 

indhold på YouTube anses omfanget af native advertising på platformen at være signifikant.  

 TikTok (antal visninger) Instagram (antal opslag) 

 #ad #reklame #ad #reklame 

13. marts 2020 6.7B 14.9M 11.7M 289k 

30. marts 2020 7.4B 16.1M 11.8M 293k 
%-stigning + 10,45 % + 8,05 % + 0,85 % + 1,38 % 
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4.2 Unge teenageres evne til at identificere native advertising 
 

De kvalitative dybdeinterviews gav indsigt i de unge teenageres forhold til native advertising på de 

sociale medier. Børnene er superbrugere af internettet; andelen af børn der bruger mere end tre timer 

om dagen online var i 2016 steget til 62 % (Ungar och Medier, 2017), et tal som antages at være højere 

i 2020. Alle respondenterne tilkendegav, at de dagligt bruger deres telefoner til de sociale medier; 

herunder kontakt til omgangskreds og for underholdning. Det stemmer overens med den i teorien 

beskrevne brug af sociale medier (Lawlor, Dunne & Rowley, 2016): Adspurgt om hvilke apps de brugte, 

svarede deltagerne, at de mest brugte Snapchat, Instagram og TikTok (se bilag, 8.3 Dybdeinterviews). 

De fleste brugte også YouTube. Snapchat er dog ikke inkluderet i denne undersøgelse, på grund af at 

native advertising ikke eksisterer i samme omfang på denne platform. Respondenterne udviste stort 

bevidsthed omkring, hvilke apps de til- og fravælger at bruge, som understreger deres omfavnende 

medieforståelse. Respondenterne viste stor viden om platformene samt hvilket indhold, der er 

tilgængeligt på det enkelte medium, blandt andet ved at kunne fortælle om populære brugere og typer 

af indhold. De yngste respondenter (på 12 år) har regler derhjemme for, hvor meget tid de må bruge på 

deres telefoner, hvilket medfører at appsene låses, efter der er brugt et forudbestemt antal timer på 

platformene (8.3.1 Stella, 52-56; 8.3.4 Frederik, 58-60). Det viser, at børnenes forældre har fundet det 

nødvendigt at begrænse børnenes onlineforbrug. Det antages, at begrænsningen er grundet de to 

respondenters alder, der som bekendt er yngre end den anbefalede aldersgrænse på 13 år på de 

sociale medier (Ofcom, 2019). De traditionelle socialiseringsagenter har således stadig en relativt høj 

indflydelse på børnenes forbrugerkultur (Marshall, 2010).  

 

 

4.2.1 Forholdet til online markedsføring 

 

Når børnene bevæger sig ind i teenageårene, træder de ind i Johns (1999) refleksive stadie, hvor barnet 

begynder en mere kompleks forståelse af forbrugerkulturen, som gør sig gældende både online og 

offline. Derfor bliver teenagere også bedre til at sortere og bearbejde kommercielle informationer, som 

gør dem i stand til at agere mere konstruktivt i forbrugerbilledet (Buckingham, 2011). Alle 

respondenterne i de udførte interviews indikerede at have oplevet reklame på de sociale medier, som 

de mente var generende for deres almindelige oplevelse på platformene. Da spurgt om hun kan lide at 

se de reklamer, hun møder på de sociale medier, svarer Stella:  

”Nej. […] De forstyrrer” (8.3.1 Stella, 77-79).  



 

 

 

57 

 

Netop fordi Stella siger reklamerne er forstyrrende, indikerer det, at der er tale om display reklamer, da 

native advertising per dens definition netop er integreret, uforstyrrede reklame (Native Advertising 

Institute, n.d.; Campbell & Marks, 2015; Matteo & Del Zotto, 2015). Andre respondenter antyder også, 

at de finder reklame på de sociale medier generende og forstyrrende (Frederik, 87; Mads & Mikkel, 98-

104). Stella og Frederik hentyder til, at reklamerne ikke besidder samme følelse og fornemmelse af det 

øvrige indhold. Men til trods for at angive at de fandt reklamerne generende havde respondenterne 

forskellige meninger til, om de alligevel havde haft lyst til at købe noget, efter at have set produktet på 

internettet. Mads siger, han ikke kan lide at se reklamer, men at han længe har ønsket sig et etui til sin 

telefon, efter han så det på Instagram (Mads & Mikkel, 103-109). Det kan kobles sammen med Moses & 

Baldwins (2005) forskning, som viser at til trods for at barnet kan forstå en annoncørs forsøg på at 

sælge dem et produkt, har barnet stadig svært ved at gennemskue den psykiske ændring; netop at 

annoncørerne (oftest) har til formål at skabe brandkendskab og langvarige kundeforhold med nye 

brugere. Brandkendskabet skal sikre, at barnet vil huske brandet i fremtiden og dermed forblive top-of-

mind.  

 

Deltagerne blev i interviewene introduceret for flere slags indhold, herunder både native advertising og 

ikke-kommercielt indhold (se bilag 8.2.1 Opsummering for en oversigt over interviewindholdet). Det var 

ikke på forhånd kendt for deltagerne, at interviewene skulle omhandle reklame på de sociale medier; 

respondenterne var blot informeret, at det skulle handle om deres telefoner. Indholdet blev i 

interviewene præsenteret efter platform for at gøre interviewsituationen mere overkommeligt for 

deltageren. Gennemgang af de unge teenageres evne til at identificere native advertising vil i følgende 

afsnit være opdelt efter reklametype.  

 

 

4.2.2 Programmatisk reklame 

 

Som vist i kapitel 4.1, kommer den programmatiske reklame til udtryk på flere måder på de tre 

platforme. Deltagerne blev præsenteret for programmatiske reklamer på henholdsvis YouTube og 

Instagram (se 8.2 Interviewguide, YouTube 1 og 4 samt Instagram, 1). Deltagerne blev som del af 

interviewet spurgt, om de mente, der var reklame på de billeder, de blev vist (se 8.2 Interviewguide). 

Der var stor variation for hvilke deltagere, der kunne identificere de programmatiske reklamer, dog 

kunne de fleste deltagere identificere de programmatiske reklamer på YouTube, hvis afsendere var 
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Fortnite (1) og Viaplay (4). Som nævnt i ovenstående var disse reklamer markeret med en gul ”ad”-

knap, som er den mest genkendelige markør for de programmatiske reklamer. Ingen af deltagerne 

påpegede disse markeringer i undersøgelsen, som sandsynliggør at børnene ikke bemærker dem. En af 

deltagerene får udpeget den ene af to markører og spurgt, om han kan se den anden steds, til hvilket 

han mener, han ikke kan:  

”Jeg har lige set den her på 1’eren […] jeg synes ikke, jeg kan se den andre steder” (8.3.4 

Frederik 319-329). 

 

Til trods for den relativt tydelige markering, understreger interviewudsnittet deltagernes blindhed for 

markørerne (8.3.4 Frederik, 319-329). Desuden kategoriserer Frederik Viaplay-reklamen (nummer 4 på 

collagen) som kommercielt, på grundet af videoens varighed – og dermed ikke på grund af markeringen 

(8.3.4, 304). Identifikationsevnen stemmer overens med den teoretiske ramme, hvor nogle forskere har 

fundet, at børns evne til at skelne mellem regulært og kommercielt indhold oftest er baseret på banale 

signaler, herunder indholdets programlængde og placering (Moses & Baldwin, 2005). Respondenterne 

viste, at et eksisterende kendskab til annoncøren har en relativ indflydelse på deres læseevne, som 

gjorde barnet i stand til at rationalisere sig frem til reklameintentionen på trods af ikke at se 

reklamemarkøren. Det støttes af Hudders et al. (2017) som finder, at teenagere ofte har en god 

identifikationsevne af reklameret indhold, når afsender er velkendt. Som beskrevet i det teoretiske 

fundament, har børn i teenagealderen ofte gode evner til at genkende reklameelementer (Zarouali et 

al., 2019; John, 1999). Deres evne til at evaluere basale karaktertræk i et kommercielt budskab udvikles 

kraftigt i denne periode. Evnen baseres i høj grad på erfaringen med et givent format herunder medie 

og brandkendskab (Hudders et al., 2017; Friestad & Wright, 1994). Det blev eksemplificeret med 

Viaplay og Fortnite:  

”Det reklamerer vel for de film, de har på deres… TV-app, sted, som… Så kan man se det 

der […] så tænker man: ”nej, det skal jeg have” og så henter man Viaplay og betaler […]” 

(8.3.3 Mathilde, 337).  

 

Samme deltager tilkendegiver eksplicit ikke at se ”ad”-markørerne (Mathilde 8.3.3, 371). Det viser, at 

barnet identificerer reklamen på baggrund af forståelsen for, at annoncørens produkter eksisterer 

anden steds, som sandsynliggør for barnet, der er tale om reklame. Det udviser en høj kognitiv evne, 

der er baseret på barnets arbejdshukommelseskapacitet, netop som det ses i teorien af Rozendaal et 

al., 2011. Andre elementer, som gjorde deltagerne i stand til at identificere reklamerne, var indsigt i 
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elementer, der tydeliggør den kommercielle intention. Blandt andet beskriver 12-årig Frederik en 

programmatisk skoreklame på Instagram (8.2 Interviewguide, Instagram, 1) som reklame, fordi:  

”… de ligger bare på hvidt… et hvidt sted, hvor de ser godt ud. Det ser ud som om det er 

planlagt, at de skal ligge sådan” (Frederik, 354).  

 

Opslaget er markeret som reklame med ”sponsoreret”. Respondenten viser i ovenstående, at 

identifikationen baseres på opsætningen af billedets visuelle fremtoning, frem for reklamemarkøren. 

Modsvarende siger 14-årige Maja om samme billede:  

”Det er nogle sko […] Altså jeg tænker ikke rigtig det er reklame eller noget” (Maja, 279).  

 

Udtalelserne var uventede, givet respondenternes alder. Det havde været forventeligt, hvis udsagnene 

havde været omvendt givet barnets kognitive evner og kontekstuelle arbejdshukommelseskapacitet, 

som netop udgør barnets advertising literacy først er udviklet ved 16-års alderen (Rozendaal et al., 

2011; Valkenburg, 2004). Det fænomen kan muligvis forklares grundet Majas personlige 

medielandskab, hvor hun eksponeres for indhold, der ligner den omtalte reklame ved at have en 

interesse i tøj og sko. Og derfor lige modsat at Frederik ikke selv opsøger samme indhold og nemmere 

kan identificere det, da det ikke er indhold, han normalt ser. Denne antagelse spiller sammen med 

teorien om, at barnet ser kommercielt indhold som troværdigt, hvis det kommer fra kilder, de kender 

eller er vant til at se (se bl.a. Folkvord et al., 2019; De Veirman et al., 2019). Selvom skoreklamen på 

Instagram er markeret som sponsoreret, er der ingen af respondenterne i undersøgelsen, som påpeger 

det (se også Figur 2), blandt andet siger en deltager: 

” […] Jeg tror også 1’eren, men der står ikke rigtig der er en reklame for det” (8.3.1 Stella, 

245). 

 

Misidentifikationen af den programmatiske reklame på Instagram kan siges at skyldes det 

faktum, at deltagerne ikke er klar over, hvad ”sponsoreret” betyder. De mange begreber bruges 

i forskellige sammenhænge og på forskellige platforme, og det ville derfor ikke være 

overraskende, hvis deltagernes manglende identifikationsevne ville skyldes deres manglende 

forståelse og kendskab til de forskellige reklametyper på platformene.  

Selv hvis nogle af deltagerne så denne markering, blev det ikke eksplicit nævnt. Det viser enten 

en markørblindhed, som det sås med den gule ”ad”-knap på YouTube eller begrebsforvirring. 

Børnenes misidentificering af den programmatiske reklame antyder, at selv hvis barnet er i 

stand til at retmæssigt genkende native advertising, er det ikke nødvendigvis det samme, som at 
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de kan skelne mellem det reklamerede og regulære, ikke-kommercielle indhold. Desuden tyder 

det på, at hvis afsender ikke er velkendt for barnet, har barnet sværere ved kritisk at evaluere 

reklamens persuasive intent. Det giver et inkonsistent billede af, hvorvidt den programmatiske 

native advertising er markeret tilstrækkeligt, eller hvorvidt respondenterne blot forsøger at give 

forskeren tilfredsstillende svar. 

 

 

4.2.3 Brandpartnerskab 

 

I dybdeinterviewene bliver deltagerne præsenteret for et enkelt eksempel på brandpartnerskab. At 

respondenterne kun bliver vist et eksempel af dette format skyldes, at der på tidspunktet for opsætning 

af interviewene ikke var kategoriseret for native advertising i en sådan grad, at brandpartnerskaber 

skilte sig ud. Det har naturligvis den konsekvens, at deltagerne kun vurderes ud fra dette eksempel.  

Den reklame, deltagerne får at se, kan findes i bilag (8.2 Interviewguide, Instagram, 2). Denne reklame 

er bygget op på samme måde som det forrige eksempel med den programmatiske skoreklame. Her er 

”brandpartnerskabet” markeret under brugernavnet på samme måde som i ovenstående eksempel. 

Brandpartnerskabet her har samme type markør som den programmatiske reklame, og dette opslag er 

der heller ingen af respondenterne som formår at identificere som reklame. Denne misidentificering 

kan også skyldes markørblindheden, som kommer af deltagernes manglende kendskab til 

reklametyperne på platformene. Det formodes, at børnenes indsigt i forskellen på ”sponsoreret” og 

”brandpartnerskab” er lille, hvorfor begrebsforvirringen fordrer en forværring af deres 

identifikationsevne. Desuden er brandpartnerskabet i interviewet ikke umiddelbart en afsender eller et 

produkt, de er vant til at se på deres egne sociale medier, som også er med til at sløre det kommercielle 

budskab (De Veirman et al., 2019; Buijzen et al., 2010). Reklamen er betalt af et møbelfirma, der sælger 

sofaer.  

 

Deltagernes forvirring og manglende evne til at identificere kan derfor skyldes den manglende 

kontekstuelle forståelse for afsender. Det understøttes af det teoretiske grundlag, hvor Hudders et al. 

(2017) finder, at børns advertising literacy baseres på deres eksisterende viden om afsender samt de 

kritiske refleksioner, det kræves at afkode et kommunikativt budskab som kommercielt. 

Kommentarsporet på et brandpartnerskab, som det fremgår af bilag (8.1 Netnografi, 13-14), viser dog 

at brugerne på TikTok godt kan gennemskue formatet, når reklamen har en tydelig markering med 

”Rabatkode”. Kommentarerne spørger ind til weblink til det tøj, som fremgår af reklamevideoen, hvilket 
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indikerer en god evne til at skelne mellem det kommercielle og regulære indhold brugeren lægger op. 

Identificeringen kan baseres på, at ordet ”rabatkode” er mere familiært for målgruppen end 

brandpartnerskab. ”Brandpartnerskab” antages ikke at eksistere i samme omfang i deltagernes 

ordforråd. Ordet ”rabat” leder ind på en forståelse for, at der er tale om et salg med en given pris; et 

koncept, barnet kan forholde sig til. Deltagerne blev i undersøgelsen spurgt ind til, hvad de mente 

definerede en reklame, hvortil flere mente, at salg og pris var fremtrædende aspekter. Det kan støtte 

det faktum, at deltagerne hellere anser ”rabatkode” som reklame, da det passer med 

reklameelementer af salg og pris end det ”betalte partnerskab” gør, som det fremgår af Interviewet 

(8.2 Interviewguide, Instagram 2).  

 

 

4.2.4 Influencer Marketing 

 

Både det netnografiske studie og dybdeinterviewene viste en markant brug af influencer marketing. 

Dette reklameformat er i høj grad brugt på Instagram, men der blev også inkluderet eksempler fra 

TikTok i undersøgelsen. I henhold til TikTok blev deltagerne præsenteret for influencer marketing fra 

blandt andet musikeren Christopher og teleselskabet CBB. Christophers reklame var en introduktion til 

hans nye sang, som han selv præsenterede i en todelt kampagne. Respondenterne fik begge videoer at 

se. I den første video introducerer Christopher sin sang og den challenge, han gerne vil starte; den 

anden video er Christophers forsøg på selv at udføre sin challenge (se 8.2 Interviewguide for link). Til 

trods for at have fået konteksten for videoerne havde alle respondenterne svært ved at afkode 

reklameintentionen. De større børn havde nemmest ved det, men var usikre i deres svar, når de blev 

spurgt, hvilket indhold der var reklameret i det fremsendte materiale. Nogle af udfordringerne med at 

afkode denne reklame, kan være skyldt det faktum, at Christopher i dette tilfælde både taler og synger 

på engelsk i videoerne. Selvom de unge teenagere har gode sprogevner, kan sproget stadig have haft 

indflydelse på deres fortolkning. 

 

15-årige Mathilde var den eneste deltager, som identificerede Christophers TikTok challenge korrekt: 

”Altså… Christophers var vel reklame for hans egen sang […]” (8.3.3 Mathilde, 193). 

 

Dette kan dog være på grund af det faktum, at hun selv beretter, at hun følger ham på flere medier 

(Buijzen et al., 2010), hvilket indikerer hun enten har set indholdet før eller har lyttet til sangen, der 

bliver reklameret for i videoerne (8.3.3 Mathilde, 68; 141). Mathilde kan altså siges at have et udbredt 
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kendskab til Christopher både som kendis og som influencer. Ifølge MacKenzie, Lutz & Belch (1986), 

som beskrevet i kapitel 2.2.2.2, kan barnets eksponering med sjove karakterer, farver og musik have en 

negativ indflydelse på barnets kognitive evner. Kombinationen af karakterer og underholdning i det 

kommercielle indhold kan have indflydelse på barnets advertising literacy (Hudders et al., 2017). 

Desuden viser forskning, at børn kan se influencers som rollemodeller, som barnet inkluderer i sine 

parasociale vennegruppe (Power and Smith som citeret i De Veirman et al., 2019). Det kan kobles 

sammen med dette interviewudsnit, hvor Frederiks kritiske sans er svækket: 

 

205. Interviewer: Ja, hvad tror du han kunne have reklameret for? 
206.  [Lillesøster fortsætter med at råbe og løbe i baggrunden] 
207. Frederik: Måske noget… Enten noget tøj eller en bold 

 

Frederik formår at genkende reklamen, men misidentificerer hvad der egentlig reklameredes for (8.3.4 

Frederik, 205-207). Det betyder, at hans kritiske evne nedsættes, da troligheden til influenceren er 

signifikant (Folkvord et al., 2019). Til trods for at de kognitive evner sænkes, er barnet i høj grad 

opmærksom på, at influencer marketing eksisterer i de digitale miljøer (Rozendaal et al., 2011). Den 

nedsatte identifikationsevne kan skyldes det interpersonelle forhold mellem respondent og influencer. 

Frederik fortæller, han kender Christopher, hvorfor Frederiks forforståelse antages at kategorisere 

Christopher som en person, der kan bruges til reklame på platformene.  

 

Deltagernes evne til at identificere denne reklame antages at være givet kontekstuelle sammenhænge 

forud for interviewene, herunder kendskab til Christopher som kendt musiker (Rozendaal et al., 2011). 

De andre eksempler på influencer marketing på TikTok var nemlig sværere for deltagerne at 

identificere. Her gjaldt blandt andet eksemplet med ByIsabellaandFilippa, som reklamerer for 

mobilselskabet CBB (Figur 6). De yngste deltagere i interviewene formåede ikke at identificere denne 

video som reklame, hvori mod de 13-15-årige korrekt genkendte reklameintentionen. Støttet af John 

(1999)s refleksive stadie formår de ældre deltagere i interviewene at identificere CBB-videoen som 

reklame (8.3.2 Mads og Mikkel, 204; 8.3.5 Maja, 190; 8.2 Interviewguide). På det refleksive stadie 

formår teenageren nemlig at udvikle en mere kompleks forståelse for omgivelserne, som kan give 

barnet mulighed for mere kritisk at evaluere det indhold, de vises. Mikkel på 15 angiver, han ser 

markeringen med reklame i tekstbeskrivelsen:  

”Altså der stod noget i den lige før, der stod reklame for… C… CBB” (8.3.2 Mads & 

Mikkel, 204). 
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Til gengæld sagde Mikkels lillebror Mads, at HelloRasmus’ TikTok for Tulip var skjult reklame, som han 

mente var ”fordi det er lige præcis dét mærke, ja” (8.3.2 Mads og Mikkel, 201; 8.2 Interviewguide). 

Mads var den eneste deltager i undersøgelsen som kunne identificere denne reklame. Mads’ evne til at 

genkende reklame i denne video var uventet, især givet hans alder. 13-årige Mads udtrykker, at han 

kender til HelloRasmus og spørger:  

”Er han ikke meget på Snapchat?” (8.3.2 Mads & Mikkel, 196). 

 

Mads nævner ikke at have set markeringen med reklame i teksten. Det kan kobles sammen med De 

Veirman et al. (2019)s forskning, som viser, at barnet har udviklet en identifikationsevne for nogle dele 

af influencer marketing ved omkring 12-års alderen, herunder relativt brandkendskab og selling intent 

(Moses & Baldwin, 2005; Hudders et al., 2017). Rozendaal et al. (2010) finder at teenagere generelt har 

nemmere ved at skelne mellem kommerciel kommunikation og det omlæggende indhold, da deres 

kognitive evner er mere avancerede. Til sammenligning siger 12-årige Frederik om samme reklame:  

”Jeg tror, det var bacon, jeg ved det ikke, jeg så det ikke lige” (8.3.4, 200).  

 

Figur 6 Influencer marketing på TikTok 
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Det giver et inkonsistent billede af, hvorvidt Rozendaal et al.’s (2011) kategorisering baseret på alder 

kan bekræftes. Interviewudsnittene antyder, at erfaring og eksisterende forhold til reklameafsender har 

en større indflydelse på identifikationsevnen end barnets alder. Givet af Mads i ovenstående selv 

tilkendegiver, at han kender til HelloRasmus, viser det, at en forståelse for influencerens rolle har en 

effekt på modtageren læseevne.  

 

På Instagram lykkedes det alle respondenterne at identificere blot én af reklamerne korrekt (8.2 

Interviewguide, Instagram, 3). På billedet sidder den danske influencer og YouTuber Alexander Husum 

med en pakke på skødet, og reklamerer for sit eget tøjmærke. Deltagerne tilkendegav hurtigt at dette 

opslag var reklame, hvilket antyder, de ikke var i tvivl om identifikationen. Denne reklame skilte sig ud 

fra de øvrige opslag, da billedet var opstillet på en måde, således produktet kom til udtryk i en anden 

grad end for eksempel set i ovenstående eksempler på TikTok. De andre eksempler på influencer 

marketing på Instagram viste sig dog at være langt sværere for respondenterne at genkende. Her gjaldt 

blandt andet et eksempel med YouTuberne Kender Du Det, som i et opslag reklamerer for DM i Skills. 

Flere af deltagerne kunne identificere reklamen, ofte på grund af markeringen i billedteksten (8.3.5 

Maja, 271; 8.3.1 Stella, 235). De andre eksempler på influencer marketing på Instagram inkluderet i 

undersøgelsen havde samme resultat blandt deltagerne. MacKenzie, Lutz & Belch (1986) finder at sjove 

karakterer påvirker brandattituden, som fordres af det nuværende mediebillede, hvor muligheden for 

at kombinere flere stimuli samtidigt, kan have indflydelse på læseevnen (Panic, Cauberghe & De 

Pelsmacker, 2013). De fleste børn angav at identificere reklamerne på baggrund af billedteksterne. 

Deltagernes eksisterende viden om afsenderne af det fremsendte materiale viste sig også på Instagram 

at have en effekt på læseevnen. Flere af deltagerne kendte eller fulgte selv de inkluderede influencers 

og kunne som oftest vurdere indholdet som værende reklame (se også 8.6 Resultat af interview). 

 

 

4.2.5 Sponsoreret indhold 

 

De i interviewene undersøgte eksempler på sponsoreret indhold var på YouTube (Figur 7, nr. 2 og 5). 

Denne type markedsføring eksemplificerer native advertising ved at være indhold, der passer sømløst 

ind i mediebilledet. Ifølge teorien menes det, at barnets erfaring med brands har en indflydelse på dets 

reklameforståelse (Buijzen et al., 2010; Hudders et al., 2017). Det betyder, at barnets markedserfaring, i 

dette tilfælde med Netflix, har en effekt på deres evne til at genkende logo i andre kontekstuelle 

sammenhænge (De Veirman et al., 2019).  
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Det ses også i relation til de programmatiske reklamer (se afsnit 4.2.2), hvor deltagerne nemmere 

identificerer de etablerede brands, de selv interagerer med på en regulær basis. De to eksempler på 

sponsoreret indhold var annonceret af henholdsvis Netflix og The Kardashians, et medieselskab og et 

tv-program. De to eksempler blev taget med for at undersøge respondenternes forhold til etablerede 

brands som annoncører. Børnene viste sig at have problemer med at identificere især billede 2, 

realityprogrammet The Kardashians som reklame (8.2 Interviewguide).  

 

Det var kun få af respondenterne, der identificerede både Netflix og The Kardashians som værende 

reklame, hvorimod alle deltagere – på nær én – kunne identificere Netflix som reklame (Se bilag 8.6 

Resultat af Interviews). Det antages, at dette skyldes at realityprogrammet ikke vises på sin egen kanal i 

Danmark, men derimod på andre medier (eksempelvis Viaplay), men at børnene derimod kender 

Netflix som værende en underholdningskanal på lige fod med flow-tv, som derfor vises andet steds end 

på YouTube, hvor de møder denne reklame. Det tyder på, at barnets identifikationsevne er bygget på 

en kontekstuel erfaring med afsender og en forståelse for, at nogle afsendere har produkter og services 

på andre medier, hvorfor et møde med for eksempel Netflix på YouTube må betyde, at der er tale om 

reklame. 

Figur 7 Udsnit fra interviewguiden. 2 og 5 er sponsoreret indhold.  
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4.2.6 Skjult reklame 

 

I denne opgave bliver skjult reklame defineret som værende indhold, der ikke har nogen tydelig 

sammenhæng med annoncøren. I interviewene bliver alle deltagerne vist en reklame fra TikTok’eren 

Peddey, som reklamerer for Christophers sang, der er gennemgået i ovenstående afsnit 4.2.4. I videoen 

bruges samme melodi, Christophers sang, som deltagerne blev præsenteret for lige før, de blev til 

sendt denne video. Deltagerne har derfor hørt sangen, kort forinden de blev præsenteret for Peddey-

videoen. Interviewene indikerede at kun halvdelen af respondenterne kunne identificere reklame i 

eksemplet. Alle de deltagende var meget usikre på, hvad der blev reklameret for (8.3.2 Mads & Mikkel, 

215; 8.3.5 Maja, 192). Idet de skjulte reklamer tilkendegiver reklameintentionen eksplicit, var det 

forventeligt at deltagerne ville have svært ved at afkode denne type native advertising – også hos de 

ældre børn, som ifølge teorien skulle have mere avancerede kognitive evner (Rozendaal et al., 2011; 

John, 1999).  

 

Deltagernes fejlidentificering var forventeligt, da det i teorien gennemgåede om barnets evne til at 

genkende en annoncørs selling intent; barnet ved altså at reklamer forsøger at få dem til at købe 

produkter (Moses & Baldwin, 2005). Dog udfordres deltagerne ved at skulle identificere baggrunden for 

de reklamer, de vises. Det betyder, at reklamernes persuasion intents er med til at svække barnets 

identifikationsevner, idet barnet ikke kan gennemskue annoncørens egentlig hensigter (Moses & 

Baldwin, 2005; Rozendaal et al., 2011). Pigerne i interviewene blev også fremsendt et eksempel på 

skjult reklame fra den amerikanske makeupartist James Charles på TikTok. I videoen bliver der brugt en 

melodi, som er produceret og ejet af kosmetikvirksomheden E.L.F. Cosmetics (Jennings, 2019b). 

Videoen har ikke nogen synlig sammenhæng med virksomheden og er heller ikke markeret som 

reklame; den ligner rettere det gængse ikke-kommercielle indhold, der findes på TikTok. Ud af de 

adspurgte lykkedes det to af tre deltagere at identificere indholdet som værende reklame. Ingen af 

deltagerne formår at kommentere på reklamens persuasion intent (se også 8.6 Resultat af interview). 

Det var kun pigerne, der fik denne video at se. Det blev valgt at selektere indholdet i interviewene, 

således at det ville virke mere relevant for deltagerne. Set i bakspejlet ville det have været interessant 

at undersøge, i hvilken grad fremmede aktører hindrer eller fremmer barnets identifikationsevner. Til 

gengæld viser interviewet netop, at hvad angår skjult reklame, er det for barnet nødvendigt at have 

kontekstuel erfaring og viden om afsender, for at det kan gennemskue reklamens persuasive intent. 
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4.2.7 Delkonklusion 

 

Deltagerne i undersøgelsen udtrykte, at de var klar over, at reklame fylder meget på de sociale medier. 

Interviewene indikerede, at de unge teenagere generelt har en god identifikationsevne hvad angår 

eksponeringen af native advertising. De viste en relativ god erfaring med online markedsføring. 

Interviewene viste desuden, at et eksisterende kendskab til brands og platform har en relativ stor 

indflydelse på barnets læseevne. Deltagerne udviste en relativ høj forståelse for indholdets selling 

intent, som udgør en væsentlig del af deres advertising literacy. Respondenterne blev vist meget 

indhold på én gang undervejs i interviewene. Det antages, at især mængden af stimulus, respondenten 

udsættes for, har indflydelse på deres kritiske læseevne (Panic, Cauberghe & De Pelsmacker, 2013), 

hvorfor respondenterne kan have været overvældet af mængden af information fra de fremsendte 

collager. Når indholdet var markeret tydeligt som reklame, var der flere deltagere som identificerede 

indholdet som kommercielt, men forståelse for afsender og annoncør var udfordret. Desuden viste 

undersøgelsen, at deltagerne har en relativ stor markørblindhed, som påvirker deres motivation til at 

identificere det viste indhold.  
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4.3 Unges evne til at forstå native advertising 

 

I henhold til problemfeltets fokus på unge teenageres identifikations- og forståelsesevne, vil det sidste 

underkapitel af analysen fokusere på deltagernes forståelse af reklameintentionerne.  

 

Som beskrevet i ovenstående afsnit 4.2 er nutidens børn og unge erfarne brugere af internettet. Som 

digitale indfødte har de en bredere forståelse for mediebilledet end andre generationer indtil nu (Čut, 

2017), men der er stadig mangler i forhold til når indholdstyper blandes og sløres (Rozendaal et al., 

2011; Buijzen et al., 2010; Hudders et al., 2017). Den markante reklamemængde, der eksisterer på de 

sociale medier i dag, er i højere grad sømløst integreret i det omliggende medielandskab, hvorfor børn i 

særdeleshed har udfordringer med at skelne mellem indholdet (se afsnit 4.1 og 4.2). Native advertising, 

den diskrete, sømløse reklametype, ses i stigende grad på de digitale platforme. De kvalitative 

dybdeinterviews viste, at de unge teenagere har en relativ god evne til at identificere native advertising 

på de sociale medier. Deres erfaring med platformene, online markedsføring og brandkendskab havde 

en indflydelse på deres læseevne. Børnenes advertising literacy udgøres af deres evne til at identificere, 

bearbejde og forstå det kommercielle indhold, som en mekanisme der hjælper dem til at sortere i den 

information de møder online. Deres advertising literacy er med til kritisk at evaluere den 

påvirkningskommunikation, som slutteligt vil gøre dem i stand til at udvikle meninger og holdninger til 

reklameintentionen (Hudders et al., 2017). Til trods for de unges relativt høje reklamegenkendelse (se 

Kapitel 4.2) var der forskel på, hvorvidt deltagerne kunne forklare eller beskrive hensigten med den 

identificerede reklame. Reklameforståelse opdeles i to aspekter: forståelse for annoncørens selling 

intent og persuasive intent. Annoncørens selling intent er forsøget på at ændre modtagers forbrug, 

hvorimod persuasive intent er forsøget på at ændre den psykiske adfærd, herunder brandkendskab og 

lange kundeforhold (Moses & Baldwin, 2005). 

 

Deltagerne blev i interviewene introduceret for flere slags indhold, herunder både native advertising og 

ikke-kommercielt indhold (se bilag 8.2.1 Opsummering for en oversigt over interviewindholdet). 

Følgende afsnit vil gennemgå de unge teenageres evne til at forstå reklamehensigten i henhold til de 

viste native advertising formater. Afsnittet opdeles atter efter reklametype.  
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4.3.1 Programmatisk reklame 

 

Som det af afsnit 4.2.2 fremgår, gav dybdeinterviewene et inkonsistent billede af, hvorvidt den 

programmatiske reklame er markeret tilstrækkeligt. Deltagerne blev spurgt ind til hvilket af det 

fremsendte materiale, de mente var reklameret. Resultaterne i 4.2.2 viste, at langt de fleste deltagere 

kunne identificere den programmatiske reklame. De programmatiske reklamer inkluderet i 

undersøgelsen var markeret med en gul ”ad”-knap på YouTube og ”sponsoreret” på Instagram (8.2 

Interviewguide).  

 

Børns advertising literacy baseres blandt andet på forholdet til afsender og den eksisterende erfaring 

med reklameformatet (Hudders et al., 2017; John, 1999). Som nævnt i ovenstående afsnit formår langt 

de fleste deltagere at identificere de programmatiske reklamer, men mangler forståelse for 

markørerne. Til trods for markørblindheden og begrebsforvirringen formår langt de fleste deltagere at 

identificere reklamerne korrekt. Børnene er selv opmærksomme på det faktum, at de har kendskab til 

nogle af de store annoncører på YouTube, herunder Fortnite og Viaplay, som de fremgår af 

interviewguiden. Deltagerne nævnte selv virksomhederne helt umotiveret under interviewet, som 

sandsynliggør at de har et eksisterende brandkendskab til netop disse afsendere. Et eksisterende 

kendskab til afsender havde i undersøgelsen en relativ stor effekt på den unge teenagers 

reklameforståelse. Blandt andet siger 14-årige Maja om den programmatiske reklame for Viaplay:  

 

312. Interviewer: Okay. Kan du fortælle mig hvad der sker på billede 4, for eksempel? 
313. Maja: Øhm, det… Er fra Viaplay og det er nok en eller anden film eller serie, som 

sådan ligesom trender eller sådan noget 
 

Interviewudsnittet viser, at respondenten har en forståelse for, at streamingtjenesten Viaplay er et 

etableret brand, som derfor vil have incitament til at reklamere på platformen (her YouTube) (8.3.5 

Maja, 313). Ved at reflektere over at ”det nok er en eller anden film eller serie”, viser Maja, hun forstår 

den kontekstuelle sammenkobling af afsender og budskab, som netop gjorde deltagerne i stand til at 

identificere de programmatiske reklamer. Mathilde siger om Viaplay-reklamen: 

”Det reklamerer vel for de film, de har på deres… TV-app, sted, som… Så kan man se 

det der […] så tænker man: ”nej, det skal jeg have” og så henter man Viaplay og 

betaler […]” (8.3.3 Mathilde, 337). 
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Det viser, at Mathilde har et kendskab til Viaplay-brandet, som hun dermed bruger til at klassificere og 

evaluere reklamen med. I forhold til afsnit 4.2.2 bruger Mathilde i forhold til forståelsen af reklamen sin 

kontekstuelle forståelse til at skabe mening af det fremsendte materiale. Da hun adspørges om hun ser 

”ad”-knapperne, siger hun nej. Det sandsynliggør, at forståelse for at en annoncør eksisterer anden 

steds har en relativ høj indflydelse på barnets læseevne. Det tyder derfor på, at det er Mathildes 

eksisterende forhold og erfaring bruges som filter til at sortere og bearbejde den information, hun 

eksponeres for, som det også fremgår af teorien (Hudders et al., 2017; Rozendaal et al., 2011). I 

interviewudsnittet viser Mathildes relative forståelse for Viaplays selling intent, netop at reklamen har 

til formål at sælge et produkt (Moses & Baldwin, 2005). Som beskrevet i teorien, var det forventeligt, at 

undersøgelsens teenagere i højere grad ville kunne forstå annoncørernes selling intent end dens 

persuasive intent (Moses & Baldwin, 2005). Hverken Mathilde eller de andre deltagere udtaler sig om 

Viaplays persuasive intent, som netop er forsøget på at skabe kundeforhold og brandkendskab hos 

modtager.  

 

Det eksisterende brandkendskab blev undersøgt i interviewene, da deltagerne blev introduceret til en 

programmatisk reklame fra en mere ukendt afsender på Instagram (8.2 Interviewguide). Reklamen er 

markeret med ”sponsoreret” under afsenderens brugernavn. Afsenderen er en dansk sko-webshop, 

som børnene ikke umiddelbart ville have samme niveau af kendskab til som for eksempel med Netflix 

og Viaplay, som set i eksemplerne på YouTube. Selvom børnene måske har sko fra det pågældende 

firma, har de ikke noget tydeligt forhold til netop dette firma. 14-årige Maja fejlidentificerer først 

annoncen fra skomærket Naked for tøjfirmaet Na-Kd, hvis brandnavne ligner hinanden. Da Maja selv 

finder ud af, at hun har taget fejl, siger hun: 

”Men så ved jeg det der Na-kd, eller, nå nej, det var ikke engang, det jeg troede det var, 

jeg troede det var et andet mærke (fniser). Men jeg tænker det er deres egne sko…” 

(8.3.5 Maja, 279).  

 

Da Maja finder ud af, afsender ikke er det tøjfirma, hun først identificerede, udtaler hun, at der ikke er 

tale om reklame alligevel (8.3.5 Maja, 279). Det kan selvfølgelig være på grund af det faktum, at hun 

først tror, der er tale om en afsender, hun har et eksisterende kendskab til, og da hun finder, hun ikke 

kender afsender alligevel, antager hun, at indholdet må være ikke-kommercielt. Det støtter den idé om 

at eksisterende kendskab til afsender har en høj effekt på læseevnen og barnets advertising literacy, 

hvorimod et ikkeeksisterende brandkendskab gør det langt sværere for barnet kritisk at evaluere 
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reklamerne. Når både indholdet og afsender sløres for barnet, er forståelsen af indholdet stort set 

ikkeeksisterende. 

 

 

4.3.2 Brandpartnerskab 

 

I undersøgelsen blev native advertising som brandpartnerskab inkluderet med et eksempel fra 

Instagram (se 8.2 Interviewguide). Brandpartnerskabet på Instagram ligner de programmatiske 

reklamer, der også eksisterer på platformen (se også ovenstående afsnit 4.3.1). Brandpartnerskaberne 

bliver på denne platform markeret med ”paid partnership with” under brugernavnet (8.2 

Interviewguide). Som gennemgået i 4.2 antages det at begrebet umuliggør en potentiel forståelse af 

reklamen, da børnene ikke har nogen forståelse af begrebet ”partnerskab”. Begrebsforvirringen 

pointeres også af deltagerne i undersøgelsen: 

”Er det ikke ligesom, ikke sponsor, men det… jeg har hørt det, men jeg er ikke helt 

sikker på, hvad det betyder” (8.3.5 Maja, 273). 

 

Til trods for markøren som bliver udpeget for respondenten, viser interviewene, at der er en generel 

manglende viden om de forskellige reklameformater- og typer, som eksisterer på de sociale medier. I 

undersøgelsen er der ingen af respondenterne, der klassificerer brandpartnerskabet som reklame. 

Respondenterne bliver bedt om at sammenligne to opslag på den fremsendte collage, hvoraf det ene er 

brandpartnerskabet og det andet et ikke-kommercielt opslag (8.2 Interviewguide). De to opslag, som er 

opbygget meget ens, kan desuden ses på Figur 4. Da deltagerne bliver bedt om at sammenligne de to 

opslag, forsøger de at finde forskelle og ligheder mellem opslagene. Derfor svarer respondenterne 

blandt andet at:  

”2’eren er indenfor og 8’eren er udenfor” (8.3.5 Maja, 248) og  

”Altså det er på to forskellige steder, det ene er på ferie og det andet ligner noget 

derhjemme” (8.3.3 Mathilde, 257).  

 

Selvom spørgsmålet søgte svar på, om deltagerne kunne se både reklamemarkøren samt gennemskue 

indholdet på opslagene som reklame, var der ikke nogen respondenter, der kunne skelne mellem 

indholdet blandt de to opslag. Respondenternes manglende reklameforståelse, kan som i ovenstående 

afsnit også baseres på deres markørblindhed samt deres manglende brandkendskab. Det 

brandpartnerskab, de præsenteres for, reklamerer for et sofaselskab, som ikke antages at være et 



 

 

 

72 

produkt eller brand, de plejer at interagere med på de sociale medier. Til trods for at 

brandpartnerskaberne ligner de programmatiske reklamer er forskellen, at reklamens afsender sløres, 

da det ofte snarere er afsenders produkter end brandet selv, som indgår i reklamen. Det betyder, at 

reklamerne i praksis ligner brugernes eget indhold, som gør læseligheden af reklamen svære. Som 

beskrevet i teorien bliver reklame, der ligner det regulære, ikke-kommercielle indhold ofte mindre 

kritisk reflekteret over af de yngre målgrupper (Panic, Cauberghe & De Pelsmacker, 2013; Hudders et 

al., 2017). Børnenes advertising literacy anses som udfordret, når reklameintentionerne kommunikeres 

gennem nye formater, her blandt andet gennem sociale medier og online personligheder (Folkvord et 

al., 2019). Deltagernes erfaring med brandpartnerskaber antages at være relativt lav, da ingen af de 

interviewede kunne forstå intentionen bag opslagene.  

 

 

4.3.3 Influencer Marketing 

 

Fra det teoretiske fundament ses det, at den unge teenager oplever en signifikant psykisk, fysisk og 

følelsesmæssig udvikling i denne periode i deres liv (John, 1999). Udviklingen gør, at barnet opnår en 

bredere forståelse for dens opfattelse af verden og de aktører, der befinder sig i den. Desuden opnår 

barnet en mere kompleks forståelse for andre mennesker og de sociale elementer, der udgør den 

sociale omgang (Caskey & Anfara, 2014). Netop fordi det sociale aspekt af barnets evner udvikles i 

denne alder, har socialiseringsagenterne en endnu vigtigere rolle i barnets opvækst (Marshall, 2010; 

John, 1999). Socialiseringsagenterne er blandt andet forældre, søskende, venner, skole, men også i 

stigende grad medierne, herunder online personligheder (Marshall, 2010; Folkvord et al., 2019).  

I dybdeinterviewene blev deltagerne præsenteret for en markant mængde influencer marketing på 

henholdsvis TikTok og Instagram, som er en af de mange typer native advertising inkluderet i denne 

afhandling. Denne reklametype gør netop brug af de velkendte online personligheder med henblik på at 

overføre de positive attituder influenceren har med sin målgruppe til den givne annoncør (McCracken 

som citeret i De Veirman et al., 2019). Som gennemgået i afsnit 4.2.4 har deltagerne i interviewene 

generelt gode identifikationsevner, hvad angår influencer marketing. Deltagerne viste, at de havde 

erfaring og forståelse for formatet. Til gengæld viste interviewene også, at respondenterne havde 

udfordringer med at skabe mening omkring denne type native advertising, herunder identificering af 

annoncør og produkt. De inkluderede influencers i undersøgelsen var udvalgt med henblik på 

respondenternes eget medielandskab, for at højne interessen og teste læseevnen (se også metodens 

afsnit 3.2.1.3). Deltagerne tilkendegav at de kendte langt de fleste af de inkluderede influencers. Til 
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trods for at have et relativt godt kendskab til afsenderne var det generelt svært for respondenterne at 

skelne mellem underholdning og influencer marketing, især på TikTok. Dette stemmer overens med det 

faktum, at børns motivation ifølge Hudders et al. (2017) sænkes, når kommercielle budskaber pakkes 

ind i nye reklameformater (her nyt medie, TikTok). 

 

Nogle af respondenterne kunne forklare intentionen med de viste influencer marketing videoer fra 

TikTok, selv hvis de var i stand til at identificere indholdet som reklameret. Når de blev spurgt, hvad de 

mente, der blev reklameret for, gættede flere respondenter på tøj, smykker eller make-up (8.3.1 Stella, 

201; 8.3.3 Mathilde, 193; 8.3.4 Frederik, 207-209; 8.3.5 Maja, 192). Gættet på tøj og sko tillægges deres 

tidligere erfaring med lignende reklamer: børnene har en relativ forståelse for, at kendte 

mediepersonligheder reklamerer på platformene (se bl.a. 8.3.3. Mathilde, 82). De fysiske elementer, 

som deltagerne kan se i de udvalgte videoer, er tøj og sko, hvilket sandsynliggør at børnene gætter frit 

fra det, de fysisk kan se, fremfor forståelse for reklamens perusasive intent, her at velkendte 

mediepersonligheder har en relativ indflydelse på deres følgeskab på platformene, som kan påvirke 

målgruppens brandattituder. Det sandsynliggør, at børnenes erfaring med afsender og platform, gør, at 

de endnu ikke ved, hvordan de skal evaluere og bearbejde det indhold, de ser (Buijzen et al., 2010). 

Ligesom med ovenstående afsnit ses det, at børnenes forståelse af annoncørernes persuasion intent 

nedsættes markant, når indholdet udtrykkes gennem farverige karakterer, underholdning eller musik 

(Moses & Baldwin, 2005; MacKenzie, Lutz & Belch, 1986).  

Med influencer marketing opstår også et fænomen, hvor unge teenagere inkluderer deres favorit 

vloggere som aktører i deres sociale omgangskreds, hvor influenceren bliver en såkaldt perifer ven (De 

Jans som citeret i Folkvord et al., 2019). Det sker blandt andet ved, at influenceren lader seerne komme 

ind i deres private sfære, som initierer et højere niveau af trolighed og tovejskommunikation mellem 

aktørerne. Dette forhold eksemplificeres også i undersøgelsen, hvor 15-årige Mathilde fortæller om de 

profiler, hun selv følger på platformene: 

”[…] altså hun, hun lægger meget op fra hendes liv med hendes børn og øh… Så kan hun godt 

reklamere for, øh, børne- babyting og sådan som hun får sponsoreret og sendt hjem, eller… 

noget tøj eller… Meget sådan, hun reklamerer også meget for sådan cremer og sådan… øh, 

der er allergivenlige, som hun bruger til sine børn og sig selv og sådan, og sæber” (8.3.3 

Mathilde, 227). 

  

Ovenstående udsnit viser, at deltageren har et relativt perifert forhold med influenceren, der deler 

store dele af sit liv med følgerne. Mathildes udsagn viser, at hun har en forståelse for, at influencerne 
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reklamerer med produkter på deres platforme, men det viser også, at Mathilde har et højt niveau af 

trolighed til influenceren. Mathilde bliver spurgt, om hun kan lide at se reklamer på de sociale medier, 

til hvilket hun svarer:  

 ”Ja… Altså jo, det kan jeg godt, fordi at så… folk… kendte mennesker, bruger det også, 

reklame, og så viser de, hvor godt det er og hvad de bruger det til, og sådan noget, og 

viser resultater før og efter, og så tænker jeg: ”ej, det ser sgu da mega godt ud, det 

hjælper, det vil jeg da gerne købe” (8.3.3 Mathilde, 82). 

 

Udsagnet understreger det perifere forhold, børnene udvikler med de online personligheder, som har 

en indflydelse på deres brandattituder, som det også fremgår af teorien (Folkvord et al., 2019; Hudders 

et al., 2017). Påstanden støttes af Matthes et al. (2007), som erfarer at kommercielle budskaber 

opfattes som mere troværdige og dermed mere positive, hvis modtager ikke opfatter 

kommunikationen som værende persuasive. Det sandsynliggør at barnet udvikler et positivt, perifert 

forhold til de aktuelle personer, som derfor kan have en signifikant indflydelse på, hvordan det 

forholder sig til det kommercielle indhold.  I forhold til de to native advertising typer gennemgået i 

afsnit 4.3.1 og 4.3.2 udskiller influencer marketing sig ved at sænke barnets kritiske refleksion, når det 

eksponeres for indhold fra velkendte profiler. Når den unge teenager har et positiv perifert forhold med 

influenceren, tyder noget på, at deres advertising literacy nedsættes, som resultat af det høje 

troværdighedsniveau.   

 

 

4.3.4 Sponsoreret indhold 

 

Dybdeinterviewene viste, at deltagerne havde en relativ god fornemmelse af det sponsorerede indhold, 

de blev præsenteret for. Som gennemgået i afsnit 4.3.1 og 4.3.2 antoges det at respondenternes 

eksisterende brandkendskab har en stor indflydelse på deres evne til at skelne mellem indhold (som 

støttet af Hudders et al. (2017) og Buijzen et al. (2010)). I henhold til det sponsorerede indhold havde 

ingen af deltagerne samme personlige forhold til afsenderne, som set med influencer marketing i afsnit 

4.3.3, som muliggør en bedre evne til at differentiere mellem indholdet. Dybdeinterviewene viste, at 

børnenes forhold til de etablerede brands havde en positiv indflydelse på deres advertising literacy, 

hvad angår sponsoreret indhold. Deltagernes brandkendskab kunne ses i eksemplerne med sponsoreret 

indhold, som deltagerne blev præsenteret for på YouTube. De inkluderede eksempler på sponsoreret 

indhold i undersøgelsen var to YouTube-reklamer fra Netflix og realityprogrammet The Kardashians (8.2 
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Interviewguide). De to eksempler var af samme format, hvor seeren kunne se sammenklip fra to 

programmer (se Figur 7). Til trods for at være opbygget ens kunne kun én af deltagerene identificere og 

forstå reklameintentionen bag begge reklamer. Frederik på 12 år, siger: 

”[…] Jeg kender 2’eren! […] Altså, The Kardashians […] Jeg er ret sikker på det er sådan et 

realityprogram. Det er jeg ret sikker på. Det er ret sjovt, for jeg har nemlig om sociale 

medier lige nu […] Og jeg har fundet ud af at Kardashians også har… er reality […]” og 

fortsætter: ”Og så tror jeg også 2’eren er reklame” (8.3.4 Frederik, 274-286; 310). 

 

Han siger også, at han ikke selv ser programmet, hvilket indikerer at han ikke har udviklet et personligt 

forhold til de medvirkende (se også 4.3.3 om influencer marketing og perifere venskaber). Frederiks 

udsagn viser, at han har et eksisterende kendskab til programmet, som gør ham i stand til at afkode 

indholdet som reklame, da han ved at afsender eksisterer andet steds. Han er selv stor YouTube-bruger, 

som sandsynliggør, at han kender til det indhold, der normalt findes på platformen.  

 

Det andet eksempel på sponsoreret indhold var en reklame fra Netflix. Næsten alle deltagerne formår 

at identificere indholdet som reklame, og mange nævner at se afsenderen, Netflix. Ifølge teorien ses 

det, at teenagere udvikler og gør brug af en mere kompleks, hypotetisk tankegang, som gør dem mere 

kritiske og reflekterende i deres observationer (Zarouali et al., 2019; John, 1999). 14-årige Maja 

identificerer først opslaget med Netflix som reklame, men da adspurgt, hvorfor der ikke er nogen 

reklamemarkør ved opslaget, trækker hun identificeringen tilbage (8.3.5 Maja, 349):  

 

342. Interviewer: Ja! Mm. Hvorfor tror du, der står den gule knap på de to, men ikke på de 
andre? 

343. Maja: Det er fordi det så var en reklame eller en ad  
344. Interviewer: Ja. Men øhm, du sagde selv at 2’eren 
345. Maja: Nej, 5’eren 
346. Interviewer: Nå, ja, 5’eren, undskyld, det var også det jeg mente! Du sagde 5’eren også 

godt kunne have været en reklame, men hvorfor er der så ikke en lille gul 
knap under den? 

347. Maja: Ja, men det er fordi, jeg faktisk ser nu at det er en YouTube video, hvor de 
har sammenklippet nogle af episoderne 

348. Interviewer: Mm, og hvem er det, der har lagt det op? 
349. Maja: Det er Netflix. Så… Det er vel faktisk ikke reklame, hvis den kommer fra 

Netflix den der serie? 
 

Deltageren får rationaliseret sig frem til, at der alligevel ikke er tale om reklameret indhold, da der ikke 

er nogen ”ad”-markør. Selvom udsagnet er forkert, viser det en mere abstrakt og kompleks tankegang, 

som den unge teenager bruger til at reflektere over indholdet med. Deltageren viser, at hun forstår, at 
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Netflix som afsender har programmer andet steds, hvorfor der må være tale om reklame. Men da hun 

bliver opmærksom på den manglende markør, får hun overtalt sig selv til det sponsorerede indhold ikke 

er reklame, da det netop ikke ligner de gængse reklamer der ellers eksisterer på mediet, herunder de 

programmatiske reklamer som gennemgået i 4.3.1. Da de præsenterede for YouTube opslagene under 

interviewene, nævnte flere deltagere indhold fra virksomhederne Viaplay, Fortnite og Netflix – som de 

også identificerede som reklame. Det sandsynliggør, at de store brands, som barnet har en relativ 

eksisterende viden om og relation til, har en effekt på barnets forståelse af reklamens persuasion intent 

(Moses & Baldwin, 2005). Det tyder på, at hvis barnet kender til afsender som en virksomhed, vil deres 

reklameforståelse være bedre, især set i henhold til ovenstående afsnit om influencer marketing (4.3.3). 

Dette støttes af det faktum, at deltagerne også udviste forståelse for de programmatiske reklamer på 

YouTube (se kapitel 4.3.1).  

 

 

4.3.5 Skjult reklame 

 

Deltagerne blev desuden vist native advertising i form af skjult reklame. Skjult reklame bliver i denne 

afhandling defineret som indhold, der ikke har nogen tydelig sammenkobling til annoncør og som ikke 

nødvendigvis eksplicit markerer indholdet som reklame. De inkluderede skjulte reklamer i 

undersøgelsen var fra TikTok, herunder en reklame for musikeren Christophers nye sang gennem 

TikTok’eren Peddey og den amerikanske makeupartist James Charles. Børnenes forståelse af de skjulte 

reklamers selling intent var generelt høj, hvilket antages at være på grund af afsendernes store 

følgeskab på platformen. Deltagerne havde forståelse for, at der kunne være reklame involveret i 

videoerne, men de havde sværere ved at afkode hvad eller hvorfor, hvilket netop er reklamens 

persuasive intent (Moses & Baldwin, 2005). Dette var ikke overraskende, eftersom de inkluderede 

eksempler ikke markerer eller nævner reklame. Som nævnt i afsnit 4.2.6 er de fleste respondenter 

usikre på, hvad videoerne indeholder og har svært ved at gennemskue kontekst eller den egentlige 

annoncør. Da de blev adspurgt om, hvorfor brugeren Peddey ville bruge Christophers melodi til sin 

video, svarer Frederik: 

 
153. Interviewer: Ja. Og hvad var det for noget musik, der var? 
154. Frederik: Det var den samme sang, som han havde posted [lagt op, red.] eller, ja.   
155. Interviewer: Og hvorfor tror du, hun havde valgt den? 
156. Frederik: Fordi at øh, det, jeg tror, hun havde sendt det til ham eller sådan, så 

hun ville være med på trenden eller sådan noget 
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Udsnittet indikerer, at Frederik tror, at der er tale om, at Peddey deltager i den challenge Christopher 

sætter op, fremfor at hun agerer annoncør. Det understøttes af det faktum, at han senere i interviewet 

bliver fortalt, at der er tale om reklame og derefter spurgt, hvad der bliver reklameret for. Her svarer 

Frederik:  

”Mit bedste bud, ville være den der hat dér” (8.3.4 Frederik, 222). 

 

Det samme gjaldt det andet eksempel på skjult reklame, hvor den amerikanske makeupartist James 

Charles annoncerer for kosmetikvirksomheden E.L.F. Cosmetics. I videoen reklameredes der ikke for 

produkterne, men rettere for sangen, der er en kampagne, som virksomheden startede i efteråret 2019 

(Jennings, 2019b). Videoen er ikke markeret som reklame. Til trods for at to af tre kunne identificere 

videoen som reklame, kunne ingen af deltagerne gennemskue den egentlige annoncør. 

Respondenternes udtalelser indikerede, at de kendte til reklame gennem dette format. Mathilde siger: 

”Viste ham her James Charles noget make-up, for så var der vel også noget reklame 

dér?” (8.3.3 Mathilde, 193).  

 

Udsagnet viser deltagernes har nogen forståelse for, hvordan native advertising kan komme til udtryk 

på platformene snarere end deres egentlige forståelse for indholdets kommercielle intention. Det viser, 

at deltagerne kan forholde sig kritisk til indholdet, til trods for at de ikke kunne afkode reklamen 

korrekt. Den dårlige reklamemarkering gør deltagerne ude af stand til at skabe mening af indholdet. For 

at kunne afkode reklamens persuasive intent, er det nødvendigt at have den kontekstuelle forståelse for 

kampagnen, typer af markedsføringsinitiativer samt højt udviklede kognitive evner. Det formodes, at 

den unge teenager kan have viden om nogle af disse elementer, men undersøgelsen viste, det er 

usandsynligt, at børnene besidder alle elementer til at kunne afkode de skjulte reklamer. Den skjulte 

reklame smelter ind i det omliggende indhold i endnu højere grad end de øvrige typer native 

advertising (Campbell & Marks, 2015). Men det faktum, at reklamen bliver ulæselig, gør, at læseevnen 

af især de skjulte reklamers persuasive intent og forståelsen heraf reduceres (Hudders et al., 2017; 

Moses & Baldwin, 2005). Da der ikke var markør på ovenstående video, tyder det på, at deltagerne 

baserer deres gæt på tidligere erfaringer med og viden om lignende indhold på platformen. Ydermere 

skal det pointeres, at TikTok var den første platform som blev gennemgået i interviewet, hvor der 

allerede havde været en kort indledende samtale om reklame i første del af interviewet (8.2 

Interviewguide), som kan have haft indflydelse på deltagernes svar. Til gengæld viser deres udsagn, at 

de unge teenagere har en god forståelse af, at der generelt eksisterer reklame på de sociale medier. 
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4.3.6 Delkonklusion 

 

Ovenstående kapitel 4.3 omhandlede deltagernes forståelse af native advertising på de sociale 

medier. Undersøgelsen viste, at et eksisterende kendskab til afsender har en positiv effekt på 

barnets advertising literacy, hvorimod personlige perifere venskaber med mediepersonligheder er 

med til at overskygge deltagernes kritiske refleksion, som det blandt andet kunne ses i 

eksemplerne med influencer marketing. Dermed bliver barnets advertising literacy nedsat 

markant, når barnet har et personligt forhold til annoncøren. Generelt kunne deltagerne i 

undersøgelsen afkode annoncørernes selling intent, det vil sige netop at der ønskes at sælge et 

produkt eller service til brugerne. Til gengæld viste undersøgelsen også, at børnene havde svært 

ved at læse reklamernes persuasive intent, herunder forsøget på at øge brandkendskab- og 

attituder. Dybdeinterviewene viste, at deltagerne generelt ikke har nogen betydelig viden om de 

forskellige markørtyper, som skaber en slags begrebsforvirring, der er med til at sløre barnets 

advertising literacy.  
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5. Konklusion 
Denne afhandling havde til formål at undersøge unge teenagere i alderen 12-15 og deres advertising 

literacy i henhold til native advertising på henholdsvis Instagram, YouTube og TikTok gennem 

netnografiske undersøgelser og kvalitative dybdeinterviews. Den netnografiske undersøgelse viste at 

native advertising tager mange former på de nævnte platforme. Det kommercielle indhold kan være 

integreret direkte i indholdet som brandpartnerskaber, influencer marketing, sponsoreret indhold og 

skjult reklame eller opstå automatiseret som programmatisk reklame.  

 

Dybdeinterviewene havde til formål at undersøge den unge teenagers advertising literacy, som udgøres 

af barnets viden, erfaring og evne til at identificere og forstå reklameret indhold, herunder native 

advertising. Interviewene viste, at unge teenagere har en relativ god identifikationsevne hvad angår 

native advertising. Deltagerne viste, at de havde forståelse for annoncørernes selling intent, og dermed 

var klar over når der var forsøg på at ændre deres købsadfærd. Dette tillægges deres online 

forbrugererfaring, som blandt andet gør dem i stand til at genkende etablerede brands og afkode 

simpel kommerciel kommunikation. Til gengæld viste undersøgelserne, at de unge teenagere har store 

udfordringer med reklamernes persuasive intent. Som forventet viste deltagerne ikke nogen indsigt i 

reklamernes forsøg på at skabe brandkendskab- eller relationer. Den unge teenagers perifere venskab 

med influencers har en markant negativ effekt på dens advertising literacy. Det interpersonelle forhold 

til mediepersonlighederne gør dem ude af stand til at skelne mellem kommercielt og ikke-kommercielt 

indhold. Barnets anser mediepersonligheder som havende stor troværdighed, hvilket nedsætter deres 

kritiske refleksion og forståelse. Når det kommercielle indhold opstår i underholdning, er forståelsen 

stort set ikkeeksisterende. Dette er især gældende på platformen TikTok, hvor barnet ikke forventer at 

møde reklame på samme måde som på Instagram, hvor alle deltagerne fortæller at have mødt reklame 

forud for undersøgelsen. Børnene udsættes for en overvældende mængde stimuli, især på TikTok, 

hvilket også kan være med til at udfordre læseevnen. Børnene besidder desuden en relativ høj 

markørblindhed, som gør, at de ikke kategoriserer reklamerne efter de gængse reklamemarkører, men 

snarere på en forståelse for indhold eller afsender. Deltagerne havde en manglende forståelse for de 

begreber, der bruges til at markere reklamerne, herunder ”sponsoreret” og ”partnerskab”, som derfor 

er med til at svække deres advertising literacy yderligere. Til gengæld havde børnene nemmere ved at 

forstå reklamemarkører, som understreger elementer med pris, for eksempel ”rabatkode”, som 

baseres på deres forståelse for at salg udgør en væsentlig del af reklame. I modsætning til eksisterende 

teori, viste resultaterne af denne afhandling, at der ikke eksisterer nogen tydelig sammenhæng mellem 
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børnenes alder og deres advertising literacy. Snarere viste resultaterne, at barnets advertising literacy 

er baseret på dets brandkendskab og erfaring med medierne, som resultat af en højere udviklet 

kognitiv evne. Dermed konkluderer undersøgelsen, at unge teenagere i alderen 12-15 har en relativ god 

evne til at skelne mellem nogle typer native advertising, især influencer marketing og programmatisk 

reklame. Til gengæld finder denne afhandling også, at målgruppen har store udfordringer med at skabe 

mening af det indhold, de er eksponeret for. Undersøgelserne viste, at de unge teenagere ikke har 

tilstrækkelig forståelse af native advertising for kritisk at kunne evaluere det. 

 
 
 

6. Perspektivering 
Medielandskabet ændrer sig hurtigt – og forbrugeradfærden følger trop. Det betyder, at der har været 

en mangel på medieforskning af nyere platforme, som derfor hurtigt bliver uddateret. I afhandlingen 

ses det, at de unge teenagere har interesse i og viden om det kommercielle online marked, hvor de også 

selv deltager. Det gør dem til favorable målgrupper for virksomhederne, der har interesse i at 

kommunikere direkte til målgruppen. Det ville være interessant at se på native advertising til børn og 

unge fra et markedsføringsperspektiv i fremtidige studier, herunder undersøge hvordan 

virksomhederne kan komme markørblindheden til livs. Det ville kunne bidrage til virksomhedernes 

viden om målgruppen samt bidrage med en forståelse for, hvordan kampagner og initiativer kan 

optimeres, når børnene i det nuværende mediebillede har svært ved at identificere og forstå de 

kommercielle budskaber. Markedsføring rettet mod børn under 18 år er pålagt særlige krav for at 

beskytte dem mod påvirkninger, der kan være harmfulde. Forbrugerombudsmanden har udarbejdet 

retningslinjer til markedsførere hvad angår reklame rettet mod børn og unge 

(Forbrugerombudsmanden, 2014). Til trods for at markedsføringsloven siger, at markedsføring som 

opstår i underholdning særligt skal markeres, fandt afhandlingen, at den unge teenager har en 

signifikant markørblindhed på denne slags indhold. Det tyder på, at de nuværende krav og regler til 

markedsføringen målrettet børn og unge ikke er tilstrækkelige, og derfor bør skærpes og undersøges 

nærmere. Det kunne derfor være interessant i fremtidig forskning at se nærmere på børns forståelse af 

disse reklamemarkører, som vil danne grobund for de kommende revideringer af de retningslinjer, der 

pålægges markedsførere. Undersøgelsen fandt også, at de unge teenagere har problemer med at skabe 

mening af de markedsføringsbegreber, som bruges til at markere reklamer på de sociale medier. Det 

indikerer, at der er et behov for at undervise de unge i medierne, herunder markedsføring og 

annoncering på de sociale medier, for at forbedre deres advertising literacy.  
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